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XXVIII Niedziela zwykła - 9 października 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj obchodzimy doroczny XVI Dzień Papieski i dziękujemy Bogu za świętego papieża
Jana Pawła II. Cała Polska obfituje też w różne wydarzenia artystyczne. My wystawiliśmy
dzisiaj relikwie św. Jana Pawła II, w bocznym ołtarzyku, aby każdy chętny mógł się pomodlić
czy zapalić świeczkę adoracyjną.
2. Dzisiaj gościmy w naszym kościele ks. Łukasza Florczyka, przedstawiciela KUL, który
wygłosił do nas kazanie, a na zewnątrz kościoła będzie prosił wraz ze studentami o wasze ofiary
na KUL.
3. Trwa miesiąc październik, w którym zapraszamy na nabożeństwa różańcowe o godz. 17.30.
Szczególnie zachęcamy dzieci do odmawiania różańca. W tym roku przygotowaliśmy dla nich
specjalne wyklejanki, które mogą otrzymywać codziennie po nabożeństwie.
4. Kolejne spotkanie w ramach „Kuźni wiary” odbędzie się dzisiaj o godz. 19.00 w
klasztornej kawiarence. Tym razem przedmiotem dyskusji będzie temat „Czy chrześcijanie i
muzułmanie wierzą w tego samego Boga?”
5. W dniu dzisiejszym kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
6. Spotkanie Młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbędzie się w najbliższy
wtorek o godz. 19 w sali klasztoru.
7. Młodzież i dorosłych mężczyzn, którzy pragnęliby służyć w czasie Mszy św. jako lektorzy,
zapraszamy na spotkanie w najbliższy wtorek o godz. 20 w sali klasztoru.
8. Zapraszamy też młodzież męską i żeńską na spotkania Młodzieży Franciszkańskiej, która
ma na celu pogłębiać swoją wiarę i ubogacać swoje życie w duchu św. Franciszka z Asyżu.
Pierwsze powakacyjne spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek o godz. 19.30.
9. Kolejny cykl katechez przedmałżeńskich odbędzie się w dniach 2 - 4 grudnia br. Więcej
informacji na tablicy ogłoszeń.
10. Pod chórem można sobie także zabrać ulotki dotyczące spotkania z organizatorami
ogólnopolskiej akcji „warto być zdrowym”. Spotkanie w poniedziałek o godz. 13.00.
11. W dniu jutrzejszym przypada drugi poniedziałek miesiąca, a wraz z nim kolejne nabożeństwo
ku czci św. Michała Archanioła. Zapraszamy na wieczorną Msze św. o uzdrowienie i
uwolnienie od wszelkiego zła, a po Mszy św. na specjalne nabożeństwo i indywidualne
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
12. W czwartek przypada 13 dzień miesiąca, a wraz nim ostatnie w tym roku Nabożeństwo
fatimskie, na które gorąco zapraszamy.
13. Na koniec pragnę podziękować wszystkim, którzy brali udział w ubiegłą niedzielę w
jubileuszu parafialnym i festynie. Bóg zapłać tym, którzy pomagali w przygotowaniu festynu,
jak i tym którzy chętnie przyszli i uczestniczyli. Najbardziej jednak musimy podziękować Bogu,
bo jak sami zauważyliście, cała uroczystość i pogoda była nie tylko udana ale wręcz cudowna.
Nawet trudno uwierzyć, że o tej porze mogło być tak pięknie, a już parę godzin później skrajnie
zimno i mokro. Muszę się jednak przyznać, że ja sam bardzo bałem się tej aury pogodowej, a
także napotykając na wiele trudności podczas przygotowań, ostatecznie podczas modlitwy
oddałem w ręce Matki Bożej cały ten festyn, by Ona go prowadziła. Pomogli też ci z was,
którzy cały tydzień modlili się w tej intencji na różańcu - i warto było – warto oddać się w
opiekę Matki Bożej!, bo wtedy owoce są zawsze dobre. Dobre owoce tego festynu to przede
wszystkim to, że wielu z was się spotkało i radośnie przeżywało jubileusz parafii. Trudno

określić ile osób przewinęło się na festynie, bo nie da się policzyć, ale musiało być dużo, o
czym świadczy choćby liczba spożytych posiłków. Jako ciekawostkę podam, że już w pierwszej
części festynu rozdzielono 180 litrów grochówki z kotła, 150 kg. pierogów, 40 litrów bigosu, 40
litrów potrawki rycerskiej, 25 litrów barszczu, ponad 100 kg. kiełbasek i kaszanki z grilla,
35 kg. paelli ks. Marka, 240 litrów napoju mnicha (czyli podpiwku i kwasu chlebowego), ponad
1,5 tyś. porcji ciast i trudną do podliczenia ilość waty cukrowej czy popcornu oraz innych
napojów. Tych różnorodności było w tym roku wiele. Wiele dodatkowych atrakcji, loterii i
konkursów, przy których pracowało także wiele osób, za co serdecznie dziękujemy. Jak już
wspomniałem, najważniejsza jest wartość integracji i radości podczas festynu, ale są także
korzyści wymierne. Dochód ze sprzedaży tych wszystkich posiłków na festynie – po odjęciu
kosztów produktów – wynosi 15 700 zł. To dotychczasowy rekord. Nie korzystaliśmy też z
żadnej pomocy finansowej miasta. Oczywiście spore koszty ponieśliśmy, aby zaprosić na scenę
artystów i zespoły, sztuczne ognie itp., ale tego nie liczymy, ponieważ te koszty sceniczne
pokrywa w całości nasz klasztor, jako prezent dla parafii z okazji jubileuszu. Natomiast
cokolwiek parafia zapracowała sobie na posiłkach, loterii itp. wszystko będzie przekazane na
budowę kościoła. Wykonaliśmy bowiem w tym roku bardzo dużo prac i są jeszcze rachunki do
zapłacenia. Mamy też pragnienie, aby kontynuować wystrój prezbiterium, i aby nad głównym
ołtarzem, nad krzyżem, jak najszybciej pojawił się Duch Święty w postaci srebrnej gołębicy, z
którego biją promienie w kierunku ołtarza. To przepięknie i wymownie wypełni przestrzeń
prezbiterium. Ten projekt jest już gotowy i czekamy na wykonanie przez tych samych artystów,
którzy robili tabernakulum.
Ale oprócz naszego kościoła martwimy sie też o wiele innych spraw, dlatego....
14. Dzisiaj przy wyjściu z kościoła – oprócz składki na KUL – będzie także stolik, przy którym
przedstawiciele Rady Dzielnicy będą zbierać głosy na realizację kolejnych projektów
Budżetu Obywatelskiego. Zachęcamy do zainteresowania się tymi projektami, które dotyczą
konkretnie naszej dzielnicy i naszego osiedla, a tylko od nas zależy, czy te projekty będą
realizowane na naszym terenie, czy też przegramy i będziemy pominięci w działaniach
miasta.
15. W związku z zainteresowaniami i troską o przyszłość naszej dzielnicy warto także zapoznać
się, jakie są plany miasta odnoście znanych nam „Górek Czechowskich” czyli poligonów.
Jeżeli ktoś chciałby poznać te plany, zapraszamy na spotkanie organizowane przez
mieszkańców w najbliższy wtorek o godz. 18.00 w sali klasztoru.
16. Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą wspólną modlitwę i na zakończenie oddajmy się pod
opiekę św. Michała Archanioła.

