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XVIII Niedziela zwykła - 2 sierpnia 2015 r.
Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj I niedziela miesiąca sierpnia. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
2. Dzisiaj przypada także (wyjątkowo w niedzielę) Święto Matki Bożej Anielskiej z
Porcjunkuli, czyli z kościoła franciszkańskiego z Asyżu. Jest to dla nas dodatkowo ważne,
gdyż w naszym kościele kamień węgielny pod budowę świątyni pochodzi właśnie z
Porcjunkuli (ten kamień jest umieszczony w tablicy pod chórem). Dzisiaj można uzyskać
odpust zupełny – spełniając warunki: stanu łaski uświęcającej, odmówienie „Ojcze nasz”,
„Wierzę w Boga” oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.
3. W tym tygodniu przypadnie I Czwartek i Piątek miesiąca. W piątek odwiedzimy chorych.
Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.30. W środę wieczorny różaniec poprowadzi grupa
modlitewna Matki Bożej Skalnej z Kalabrii.
4. W liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 We wtorek – św. Jana Vianeya
 W czwartek – święto Przemienienia Pańskiego
 W sobotę – św. Dominika
5. W następną niedzielę składka przeznaczona do Kurii na „Biskupiak”.
6. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary złożone na budowę kościoła i za cały miniony miesiąc
lipiec, w który zebraliśmy łącznie (na tacę, w kopertach i przez bank) ok. 7,5 tyś.zł.
Potrzeby rosną, gdyż prowadzimy aktualnie prace, które zmierzają do tego, aby ukończyć
frontową elewację kościoła z przyległym ozdobnym murem, z trzema bramami
i dzwonnicami. W poprzednią niedzielę wyjaśniałem szczegóły tych prac. Dziś przypomnę
tylko (i pokażemy na ekranie - dla tych, co tydzień temu nie widzieli), jak w zamierzeniu ma
wyglądać fronton kościoła, w kształcie litery „A”, jak Brat Albert. Teraz przymierzamy się
do zrobienia betonowego muru (widać już fragmenty zbrojenia), a później ten mur będzie
obłożony białymi kasetonami, tak aby stanowił jedną całość z kościołem. Za tym zaś
murem schowane będą z jednej i z drugiej strony 2 pomieszczenia: ubikacja i sala parafialna
z kioskiem na dewocjonalia. Do tych pomieszczeń będzie się wchodzić drzwiami zaraz przy
wyjściu z kościoła (jeden taki otwór został już zrobiony). Prace te – dzięki Bogu - powoli
ruszyły i szczęśliwie postępują, choć początkowo wydawało się, że nie damy rady, gdyż
oficjalne kosztorysy dużych firm nas przeraziły i były ponad nasze siły. Pojawiają się też
różne trudności co do wyboru technologii, ale powoli próbujemy to pokonywać z pomocą
różnych ludzi (zarówno z parafii, jak i spoza parafii). Mamy też nadzieję, że dzięki temu
wszystko zostanie zrobione lepiej i staranniej, bo przez ludzi, którym na kościele zależy.
Dziękujemy zatem wszystkim, którzy przyszli z pomocą. Panu Mariuszowi Pastuszakowi z
firmą, panu Andrzejowi Gaszyńskiemu, panu Henrykowi Koziołowi, panu Zbigniewowi i
Markowi Jabłońskiemu oraz panu Andrzejowi Rzepeckiemu. Jeżeli byłyby jeszcze chętne
osoby, także do fizycznej pomocy, to bardzo zachęcamy. Niektóre rzeczy muszą wprawdzie
zrobić specjalistyczne firmy, ale sporo też możemy zrobić sami. Ważna jest też modlitwa,
bo oprócz spraw technicznych wszystko powinno być omodlone i z Bożym
błogosławieństwem, dlatego dziękujemy tym wszystkim, którzy wspierają zarówno
fizycznie i materialnie, jak i duchowo, modlitewnie. Polecajmy te sprawy także w dzisiejszej
adoracji Najświętszego Sakramentu, która za chwile się rozpocznie.
7. Dziękujmy też paniom, które wytrwale dbają o kwiaty w kościele i poza kościołem.

