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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Zakończyliśmy w tym tygodniu Oktawę Bożego Ciała. Dziękujemy tym, którzy
codziennie przychodzili i uczestniczyli w procesjach. Na zakończenie oktawy
poświęcone zostały wianki, które uwiły panie z Legionu, a zebraną ofiarę 600 zł.
przekazały na kościół.
2. Dzisiaj kolejny dzień naszych obchodów jubileuszowego Roku św. Brata Alberta. Po
wielu dniach uroczystości kościelnych dzisiaj chcemy przeżyć dzień radości na
Festynie Parafialnym. Przygotowań było wiele, za co już dzisiaj pomagającym
dziękujemy, a mamy nadzieje, że będzie to dla was piękny dzień. Program dnia
wywieszony jest na drzwiach kościoła i w Internecie. Zapewne nie będziecie musieli
gotować dzisiaj obiadu w domu, gdyż dużo smacznych potraw można spożyć na
festynie już od godz. 12.00. Natomiast program artystyczny na scenie rozpocznie się o
godz. 14.00 i potrwa aż do 22.00. Pierwsza część festynu będzie skierowana bardziej do
dzieci (niech więc przyjdą na początek), a potem coraz bardziej dla dorosłych. Będzie
zaproszonych wiele zespołów, a wśród nich – jako gwiazda festynu - znany z dawnych
lat zespół Trzy Korony założony przez Krzysztofa Klenczona z Czerwonych Gitar.
Będzie też jak zawsze mnóstwo imprez towarzyszących wokół sceny, zarówno tych,
które dawniej bywały jak i nowe niespodzianki. Zapraszamy was do uczestnictwa i
zachęcamy, aby zaprosić także swoich znajomych. Jest to bowiem dzień integracji
parafian i spotkania się ze swoimi znajomymi. Przypominamy jeszcze, że po południu
jest tylko jedna Msza św. o godz. 18.00 (czyli nie ma o godz. 16.30).
3. W najbliższym tygodniu w piątek kończymy nabożeństwa czerwcowe i rozpocznie się
nowy miesiąc lipiec, a wraz z nim wakacyjny porządek niedzielnych mszy świętych,
czyli zamiast mszy św. o godz. 16.30 będzie msza święta o godz. 20.00.
4. W tym tygodniu przypada też I sobota miesiąca z wieczornym nabożeństwem.
W następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.
5. Przypominamy, że przy wyjściu z kościoła, po prawej stronie uruchomiliśmy mały
kiosk z dewocjonaliami, o nazwie „Boża Apteka”, gdyż chcemy, aby były w nim te
rzeczy, które leczą ludzkiego ducha, a więc modlitewniki, różańce, dobre książki,
muzyka itp. Także gazety niedzielne, które dotąd były pod chórem, teraz będą w tym
kiosku, i tam prosimy się kierować. Pomieszczenie będzie mogło także służyć jako
cukierenka z wypiekami parafianek. W tych dniach są tam też różne pamiątki, które
zostały specjalnie wyprodukowane na Rok św. Alberta - m.in. jest statuetka roku 2017
oraz przepyszne ciasteczka w kuferkach o nazwie „Chlebusie dobre jak Brat Albert” –
upieczone przez parafianki. Można wejść i zobaczyć.
6. Na zakończenie przekazujemy informacje o zmianach, jakie władze zakonne dokonały
w składzie naszego klasztoru. Odchodzą trzej zakonnicy: o. Oktawian do Rzeszowa,
o. Anicet do Kalwarii i o. Edgar do Opatowa. Dziękujemy im za posługę zarówno na
rzecz klasztoru jak i parafii. o. Oktawianowi dziękują szczególnie Róże Różańcowe,
które przez tak wiele lat prowadził, a także dziękuje cała parafia, bo to on był
inicjatorem założenia tej parafii i pierwszy kierował jej rozwojem. Będzie więc i

powinien byc cięgle w naszej pamięci.
o. Anicetowi dziękują szczególnie dzieci z Oazy Dzieci Bożych, które prowadził, a
także Domowy Kościół i wszystkie dzieci, do których tak często mówił kazania na
Mszy o godz. 13.00. o. Anicet ukończył już studia na KUL i będzie pracował w
Seminarium w Kalwarii, czego mu gratulujemy. o. Edgar był najkrócej w naszej
wspólnocie, ale awansował na przełożonego do Opatowa. Za ten ostatni rok posługi
dziękują mu szczególnie ministranci i dzieci ze szkoły, w której uczył.
Nastąpiła też zmiana przełożonego klasztoru i proboszcza o. Juliana. Nowym
proboszczem został dotychczasowy wikariusz o. Radomił. Życzymy mu obfitych darów
Ducha Świętego, aby skutecznie prowadził naszą parafię do zbawienia.
Wikariuszem parafii będzie o. Berard, a ekonomem pozostaje o. Emanuel.
Zmiany nastąpią od najbliższej środy.
Są to okresowe zmiany, które regularnie dokonują się w zakonie co 3 lub 6 lat.
Podziękowanie proboszcza
Ja zaś dziękuję wam parafianie za współpracę, a szczególnie dziękuję Panu Bogu, Który tak
nam pięknie błogosławił, że w ciągu ostatnich 6 lat udało sie nie tylko wejść do nowego kościoła
ale nawet przeprowadzić uroczystość konsekracji. Także plac przed kościołem w większości
udało się zagospodarować. Zdaję sobie sprawę, że te prace były możliwe dzięki waszemu
zaangażowaniu, ofiarności, a także modlitwie i fizycznej pomocy. Wielu z was – można
powiedzieć – eksploatowałem aż za bardzo i może już mieli dość tych prac, ale Pan Bóg widzi i
z pewnością wynagrodzi. Szczególnie dziękuję Radzie Parafialnej za wiele inicjatyw i Legionowi
Maryi, który pomagał nie tylko organizacyjnie ale i modlitewnie. To modlitewne wsparcie było
jakże ważne ze strony Żywego Różańca. Wiele by można wymieniać i dziękować, bo wydarzeń
było wiele, także z udziałem całej służbie liturgicznej, Chóru Albertus i Oazy Dzieci Bożych, ale
szczegóły zostawiamy Panu Bogu. Bóg zapłać także moim współbraciom w klasztorze za
wsparcie i współpracę. Ja pozostaje jeszcze mieszkać w klasztorze, by pracować dalej na KUL i
prowadzić studio nagrań i wydawnictwo. Myślę więc, że jeszcze się do czegoś przydam – jak Bóg
pozwoli.
Ale dzisiaj Festyn, więc ...
Na zakończenie pomódlmy się do Matki Bożej i oddajmy pod opiekę dzisiejszy dzień
festynowy. Prośmy także w intencji chorych – zwłaszcza chorej Bożenny Kocot.
Pod Twoja obronę ...
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

