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XXIII Niedziela zwykła - 4 września 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Serdecznie witamy tych, którzy powrócili już ze swoich urlopów i życzymy
błogosławionego czasu pracy, a dzieciom radości ze zdobywania wiedzy w szkole.
2. Ponieważ zakończył się sezon wakacyjny przypominamy, że nie będzie już Mszy św.
o godz. 20.00, natomiast powraca o godz. 16.30.
3. Dziś I niedziela miesiąca września. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
4. Po wakacjach wznawiają swoje spotkania wszystkie grupy parafialne. Zachęcamy do
wstępowania do takich grup jak: Ministranci, Oaza Dzieci Bożych, Młodzież
Franciszkańska, Chór Albertus, Oaza Rodzin, Koła Różańcowe czy Legion Maryi.
Przypomnę, że ministranci mają spotkania w soboty o godz. 9.30, a Oaza Dzieci Bożych w
soboty o g. 11.30.
5. Kontynuuje także działalność zastęp harcerski ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej,
który będzie zapisywał nowych kandydatów w następną niedzielę. Przyjmowani będą
chłopcy głównie w wieku od 12 do 14 lat, ale mogą być także nieco starsi.
6. Rozpoczynamy zapisy dzieci do I Komunii Świętej, która w 2017 r. planowana jest na
14 maja. Dzieci można zgłosić w zakrystii po mszach świętych – dzisiaj oraz w następną
niedzielę. Równocześnie przyjmujemy zapisy młodzieży, która w najbliższym roku pragnie
przyjąć Sakrament Bierzmowania.
7. Od dzisiaj wznawia powakacyjną działalność Klub dyskusyjny, który zaprasza na
spotkanie o godz. 19.00, a tematem spotkania będą „Święci i błogosławieni naszych czasów,
ich wpływ na odrodzenie duchowe narodu polskiego”.
8. W najbliższy czwartek w liturgii kościoła będziemy obchodzić Święto Narodzenia NMP
(zwane też świętem Matki Bożej siewnej).
9. W piątek wyruszy z naszej parafii pielgrzymka do Częstochowy, Łagiewnik i innych
sanktuariów. Przypominamy zainteresowanym, że wyjazd jest w piątek o godz. 5 rano.
Szczegółowy program jest wywieszony na tablicy ogłoszeń.
10. Na ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej powołano dwóch nowych członków Rady:
Franciszka Droździela i Małgorzatę Pietrzela. Życzymy im owocnej i radosnej pracy w
służbie parafii i Bogu. Są oni waszymi przedstawicielami, dlatego ci, którzy ich znają, mogą
się do nich zwracać w różnych sprawach parafialnych.
11. Teraz bardzo ważne ogłoszenie związane z jubileuszem naszej parafii. Właśnie wczoraj,
3 września, przypadła dokładna data 25-tej rocznicy założenia naszej parafii (przypomnę,
że było to 3 IX 1991 r., kiedy biskup Bolesław Pylak podpisał dokument utworzenia
parafii). Pragniemy podkreślić ten jubileusz, ale ponieważ nasi parafianie dopiero zjeżdżają
się po wakacyjnej przerwie, główne obchody jubileuszowe przesuniemy miesiąc później, na
niedzielę 2 października, co połączymy z jubileuszowym festynem parafialnym i
uroczystością św. Franciszka. Szczegóły programu jeszcze ogłosimy, ale ogólnie pragniemy,
aby ten festyn zawierał także wątki podkreślające historię naszej parafii. W związku z tym w
ramach przygotowań ogłaszamy kilka konkursów, których finał będzie na festynie.
Szczegóły można przeczytać na stronie internetowej naszej parafii, ale dla ogólnej
informacji podam, że są to 3 konkursy: plastyczny, poetycki i rodzinny. Plastyczny polega
na tym, aby dzieci ukazały na rysunku różne aspekty historii i wydarzeń w naszej parafii pt.

„parafia w oczach dziecka”. Konkurs poetycki polega na tym, aby w poezji lub piosence
opiewać historię tej parafii, osiedla, a szczególnie okoliczność jubileuszu i poświęcenia
kościoła (ten konkurs podzielony będzie na kategorie wiekowe). Trzeci konkurs nazwany
jest rodzinnym, ponieważ liczą się wspólne prace całej rodziny, które wykonają makiety
naszego kościoła, w dowolnej technice. Te prace trzeba wykonać do 18 września (czyli
przez najbliższe 2 tygodnie) i przynieść do zakrystii. Prace konkursowe będą
wyeksponowane na wystawie w dniu festynu parafialnego i wtedy nagrodzone. Zachęcamy
do udziału dzieci i młodzież, bo z pewnością zdolnych osób u nas nie brakuje. Oprócz tego
tradycyjnie w październikowym festynie uczcimy św. Franciszka z Asyżu, a wraz z nim
podziwiamy Boże stworzenia, dlatego ponowimy nasz konkurs na najładniejsze zwierzątko
domowe. Ostatni taki konkurs był w 2012 r. Od tego czasu wiele zwierzątek w domach
przybyło, więc warto konkurs ponowić i pochwalić się tym, co w domach mamy.
W związku z przygotowaniami do festynu ogłaszamy kilka standardowych punktów, które
należy dużo wcześniej przygotować: jednym z nich jest Loteria Fantowa: bardzo prosimy,
aby tak jak dotychczas przynosić fanty do klasztoru. Warto przeglądnąć w swoich domach i
znaleźć to, co jest bardzo ładne, a może niepotrzebne, i przynieść na loterię (ktoś inny się
ucieszy). Fanty można przynosić już od dnia jutrzejszego i składać w pomieszczeniach przy
kawiarence klasztornej. Na festyn planowanych jest dużo różnych atrakcji (wystąpi np. po
raz pierwszy w Lublinie zespół „Gang Marcela”) dlatego już dzisiaj zachęcamy, aby
zarezerwować sobie wolny czas. Jak zawsze będziemy prosić wszystkie mamy, aby upiekły
smaczne ciasta festynowe. Oaza Dzieci Bożych wpadła na pomysł, aby zrobić niejako
ćwiczenie przed wielkim pieczeniem na festyn i w najbliższą niedzielę organizują kiermasz
ciast. A zatem za tydzień kiermasz ciast Oazy Dzieci Bożych.
12. Oprócz spraw festynowych istotne są też liczne prace budowlane, które kontynuujmy,
szczególnie na placu kościelnym. W ostatnim tygodniu wykonano nasadzenia drzew (do
czego zobowiązał nas urząd ochrony środowiska). Usunięte zostały stare korzenie, a
nasadzonych 56 drzew liściastych wokół kościoła i klasztoru. Dodatkowo po bokach boiska
sportowego 155 tuj, które w przyszłości utworzą mur roślinny. Część prac wykonywała
wynajęta firma, a część wspomagali parafianie, za co serdecznie dziękujemy, szczególnie
panu Kazimierzowi, Markowi, Mariuszowi i Mieczysławowi. Dodatkowe prace polegały na
porządkowaniu placu oraz przygotowaniach do festynu np. przystosowaniu zadaszonej
wiaty budowlanej na pomieszczenie do spożywania posiłków na festynie. Trzeba tam
jeszcze położyć kostkę na podłogę i posprzątać spory bałagan po budowie. Trzeba też
ukończyć budowę ubikacji. Zachęcamy i prosimy, aby zgłosiły się chętne osoby do pomocy.
Dziękujemy też za wszelkie wsparcie finansowe, także za dzisiejszą tacę.
13. Bóg zapłać paniom, które systematycznie pielęgnują kwiaty, zarówno wewnątrz, jak i na
zewnątrz kościoła. Dzisiaj w środku mamy przepiękne kompozycje kwiatowe (aż dziw
bierze, że takie kolory kwiatów istnieją). Za wszystko Bóg zapłać.
14. Na zakończenie dzisiejszej Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu
i adoracja. Będzie ona krotka, bo ogłoszenia musiały być dłuższe, ale chcemy koniecznie
podziękować Bogu za miniony czas wakacji i urlopów, a prosić o błogosławieństwo,
szczególnie dla dzieci rozpoczynających rok szkolny.
15. Przy wyjściu z kościoła dodatkowa składka do kurii biskupiej na „Fundusz Wspierania
Nauki Chrześcijańskiej”. Bóg zapłać.

