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XXVI Niedziela zwykła - 27 września 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W najbliższym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: Pierwszy czwartek, piątek i
sobota miesiąca października. Zapraszamy na wszystkie nabożeństwa z nimi związane.
W piątek odwiedzimy chorych. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.30.
2. Rozpoczyna sie miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
3. Dzisiaj gościmy ks. Andrzeja Walencika z parafii Józefów, który wygłosił do nas kazanie, a
który z polecenia biskupa prosi w różnych parafiach o wsparcie remontu zabytkowego,
pobernardyńskiego kościoła. Szczegóły wyjaśnił już w homilii, a my naszą życzliwość
możemy wyrazić ofiarami do puszki, przy wyjściu z kościoła.
4. Rodziców dzieci pierwszokomunijnych zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne
dzisiaj o godz. 12.15 w sali klasztoru.
5. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbędzie się w najbliższy
piątek (2 X) o godz. 19.00 w sali konferencyjnej klasztoru.
6. Rada Dzielnicy Sławin, czyli naszej dzielnicy prosi o specjalne ogłoszenie, że od
1 października będzie można poprzeć w głosowaniu różne inicjatywy dotyczące naszej
dzielnicy w ramach budżetu obywatelskiego miasta. Jest to bardzo ważna sprawa, gdyż
tylko te projekty, które otrzymają najwięcej głosów będą realizowane, a inne pominięte.
Zatem od zainteresowania naszych mieszkańców zależy, czy coś pożytecznego na naszym
terenie będzie mogło powstać. Projekty i propozycje są różne, a dokładnie jakie, wyjaśnią
ulotki, które będą dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców osiedla. Po
zapoznaniu się głos swój można oddać w dniach od 1 do 10 października wrzucając
wypełniony formularz do przenośnej urny w kilku miejscach: w osiedlowej bibliotece na
ul. Relaksowej, w szkole przy ul Sławinkowskiej, w osiedlowych marketach, przez Internet,
a jeżeli już ktoś nigdzie nie znajdzie, to w następną niedzielę również przed naszym
kościołem, bo to nasza wspólna sprawa i troska o osiedle.
7. Cały czas trwają prace przy budowie kościoła. Dziękujemy ekipie p. Mariusza
Pastuszaka, a w ostatnim tygodniu także p. Krzysztofowi Słoma, za załatwienie i montaż
okien. Czekamy jeszcze na drzwi. Dziękujemy także tym, którzy nieustannie wspierają
poprzez modlitwy.
8. Za tydzień 4 października przypada uroczystość św. Franciszka z Asyżu, naszego
zakonodawcy. Zapraszamy szczególnie na Mszę św. wieczorną o godz. 18.00, po której
odprawimy specjalne nabożeństwo franciszkańskie TRANSITUS. Jest to ważny dzień dla
naszego zakonu, dlatego wszystkich sympatyków św. Franciszka serdecznie zapraszamy.
W tym roku wyjątkowo uroczystość przypada w niedzielę, a wielu z was przychodzi do
południa, jednak wyjątkowo zapraszamy w następną niedzielę głównie na mszę wieczorną.
9. Aby podkreślić w następną niedziele Uroczystość św. Franciszka, Oaza Dzieci Bożych
zorganizuje specjalny kiermasz odpustowych ciast. Nie będzie bowiem niestety festynu,
który mieliśmy zamiar organizować, gdyż zbytnio rozciągnęły nam się roboty budowlane i
nie było możliwości przygotowania, a i pogoda też nie jest już pewna, dlatego pozostaniemy
tylko na symbolicznym kiermaszu ciast – jednak zachęcamy do skorzystania.
10. Na najbliższy tydzień różnych prac i obowiązków przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
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