Ogłoszenia duszpasterskie – 26.11.17
1. Uroczystość Chrystusa Króla kończy kolejny rok liturgiczny w naszym życiu. Dzisiejsza
uroczystość, to także dzień patronalny ministrantów i lektorów. Dziękujemy za im za posługę
podczas Mszy św. czy też nabożeństw eucharystycznych. Przy okazji chcę przypomnieć,
że zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00, a później są zajęcia
z kickboxingu. Starsi ministranci i lektorzy spotkania formacyjne mają w poniedziałki
o godz. 20.00 w klasztorze.
2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 zostaną poświęcone
opłatki na stół wigilijny. Będą one roznoszone w naszej parafii przez członków
Rady Parafialnej, Żywego Różańca, Legionu Maryi, Domowego Kościoła, brata Waltera
i przedstawicieli niektórych bloków.
3. W dniu dzisiejszym, przy głównym wyjściu z Kościoła zbierane są podpisy mieszkańców
osiedla sprawie budowy ulicy Kaskadowej. Zostaną one przekazane do Prezydenta naszego
miasta z wnioskiem o realizację budowy w 2018 roku. Jak na chwilę obecną wygląda ulica
możemy zobaczyć wychodząc z kościoła - po lewej stronie. Jest ona dość niebezpieczna
zarówno dla pieszych jak i dla pojazdów. Od wybudowania drogi zależy także dokończenie
budowy parkingów przykościelnych. Im więcej naszych podpisów tym większa szansa na
realizację inwestycji przez miasto. Dlatego zachęcamy do podpisania się pod petycją.
4. Dzisiaj, po Mszy św. do odebrania w zakrystii są chlebki z dekoracji zdobiącej kościół
podczas tegorocznej I Komunii Świętej. Niektóre z nich, w wyniku rozbierania dekoracji
zostały nieco uszkodzone jednak jeżeli ktoś zechce odebrać na pamiątkę - zapraszamy.
5. W poniedziałek przypada doroczny dzień Apostolatu Cudownego Medalika. Z tej racji na
ulicach naszej dzielnicy członkowie Legionu Maryi będą rozdawać medalik z Matką Bożą.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Wyjazd do chorych w
piątek od godz. 9.00, zaś spowiedź od godz.17.30. Nabożeństwo pierwszej soboty ku czci
Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. o goidz.18.00.
7. Zapraszamy do Bożej Apteki i cukierenki na ciasteczko, kawę lub herbatę, jak również
można dokonać zakupu prasy religijnej, książek czy tez zaopatrzyć się w świecę na stół
wigilijny.
8. Tydzień temu odbyły się wybory do Rady Duszpasterskiej. Podczas głosowania zostały
wybrane następujące osoby:
- panie: Elżbieta Wiąsek, Katarzyna Kocot, Izabella Kozioł
- panowie: Wiesław Patron, Jakub Koper, Wojciech Kocot, Stanisław Brzozowski, Ernest Marek
zaś z nominacji proboszcza miejsca:
- panie: Magdalena Wątorska, Monika Bednara, Małgorzata Pietrzela
- panowie: Mariusz Pastuszak, Franciszek Droździel, Konrad Zaniuk, Krzysztof Prybuła,
Krzysztof Lejmanowicz
Zaprzysiężenie nowej Rady Duszpasterskiej odbędzie się 10 grudnia podczas Mszy św.
o godz. 11.00
9. W tym tygodniu nasza wspólnota parafialna pożegnała Igę Tkaczyk z ul. Limbowej. Wieczny
odpoczynek racz jej dać Panie ...

