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X Niedziela zwykła – 5 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś 1 niedziela miesiąca czerwca – przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
2. Dzisiaj także ogólnopolskie Święto Dziękczynienia oraz związana z nim zbiórka ofiar
do puszek na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
3. Przez cały miesiąc czerwiec zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa, o godz. 17.30.
4. W najbliższy piątek 10 czerwca będzie miała miejsce w naszej parafii uroczystość
bierzmowania, którego dokona ks. bp. Mieczysław Cisło na Mszy św. o godz. 18.00.
Spotkania organizacyjne dla zainteresowanej młodzieży będą w poniedziałek, wtorek i
środę o godz. 19.30 w kościele.
5. Najbliższy cykl katechez przedmałżeńskich odbędzie się w ostatni weekend czerwca.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
6. Kolejne spotkanie mieszkańców osiedla w sprawie anteny telefonii komórkowej
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w sali konferencyjnej klasztoru.
7. Za 2 tygodnie 19 czerwca będziemy przeżywać bardzo ważną dla naszej parafii
uroczystość konsekracji kościoła. Będzie to także dzień odpustu parafialnego,
przeniesiony z piątku na niedziele. Główna uroczystość konsekracji odbędzie się na
Mszy św. o godz. 11.00. Na tą godzinę szczególnie was zapraszamy. Konsekracji
dokona metropolita lubelski abp Stanisław Budzik. Wybraliśmy ten termin na
konsekracje kościoła aby podkreślić, że bieżący rok jest jubileuszem 25-lecia parafii, a
także 100-leciem od śmierci patrona kościoła św. Br. Alberta. Dlatego podjęliśmy
ogromne wyzwanie ukończenia najpilniejszych prac, które trwają intensywnie od kilku
miesięcy. Aktualnie pracuje jeszcze 9 różnych ekip. Możecie zauważyć prace
tynkowania kościoła, malowania i wykonywania bardzo trudnej technologicznie
elewacji frontonu kościoła. Postąpiły też prace porządkowania i wystroju placu przed
kościołem (nazywamy go placem różańcowym, gdyż okalające go okrągłe tuje, które
dopiero rosną i duże białe kule, mają tworzyć kolejne dziesiątki tajemnic różańcowych).
Powoli to dokończymy. Zamontowane zostały w kościele 4 hydranty, których
wymagają przepisy przeciwpożarowe. Trwają prace nad żyrandolami - dwa z nich
zostały wczoraj zamontowane. Są to ręcznie kute wyroby, nawiązujące do
franciszkańskich motywów roślinnych, aby wszystkie stworzenia wychwalały i świeciły
na cześć Boga. W tym stylu metaloplastyki zostaną wykonane także kinkiety i ozdoby
na zwieńczeniu kolumn oraz barierkach – wtedy dopiero całość nabierze właściwego
kolorytu i sensu – ale na pełne ukończenie musimy niestety jeszcze poczekać.
Równocześnie o. Cyprian w swojej pracowni kończy duże obrazy całej Drogi
Krzyżowej, które wkrótce będą zawieszone. Trwają prace zwieńczeń na kolumnach w
kościele, które będą jeszcze zdobione. Bardzo ważną sprawą dla konsekracji kościoła
jest docelowe tabernakulum, które jest prawie gotowe i wkrótce będzie wstawione w
ołtarz. Dziękujemy tym, którzy ofiarowali na ten cel złote przedmioty. Wystaraliśmy się
także w Rzymie o relikwie męczenników które będą wmurowane w ołtarz podczas
konsekracji. Będą to relikwie polskich franciszkańskich męczenników z Peru,

o. Zbigniewa Strzałkowskiego i Tomasza Michałka, którzy zostali niedawno wyniesieni
na ołtarze, a byli zamordowani w roku utworzenia naszej parafii. Przygotowujemy
także uroczystość od strony liturgicznej i muzycznej. Ćwiczą chóry i muzycy.
Zakupiliśmy dodatkowe 100 krzeseł do kościoła, aby zapełnić nimi boczne kaplice i
chór – wkrótce je zainstalujemy. Dziękujemy tym parafianom, którzy włączają się w te
liczne prace. Dziękujemy zwłaszcza panu Pastuszakowi za codzienne prace na budowie.
Bóg zapłać rodzinie Kocotów i Smagów za wykonanie podestów dla chóru i początek
montażu na placu kul różańcowych. Bóg zapłać panu Markowi, Mieczysławowi i
Henrykowi za różne prace na placu kościelnym. Duże podziękowania należą się kilku
paniom z Legionu Maryi, które przez kilka dni wyczyściły zabrudzone ściany,
zwłaszcza na chórze. W najbliższym tygodniu do prac porządkowych przystąpi cała
Rada Parafialna. Was wszystkich bardzo prosimy o modlitwy, aby te liczne prace
przebiegały sprawnie i spokojnie, byśmy zdążyli na czas. Prosimy też, w miarę
możliwości o wsparcie finansowe, gdyż są to tak drogie prace, że aż trudno mi o tym
mówić i zawierzam to Opatrzności Bożej. Dziękuje jednak tym wszystkim, którzy w
ostatnim czasie złożyli ofiary na tacę lub na konto, a także za dzisiejszy dar serca.
Niech Pan Bóg wynagrodzi.
8. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli, a na zakończenie odmówmy wspólnie
modlitwę do św. Michała Archanioła.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

