Ogłoszenia duszpasterskie
XXVII Niedziela Zwykła – 2 października 2016 r.
W ubiegłym tygodniu zostały wykonane następujące prace:
zakończenie prac ziemnych między kościołem a plebanią;
dalsze porządkowanie zakrystii;
montaż pierwszej nagrzewnicy i regulatorów w kościele ;
wymiana pompy wodnej w plebanii,
dokończenie remontu sali jadalnej w plebani;
dalsze porządki w plebanii, a szczególnie w kancelarii parafialnej;
montaż oszczędnego oświetlenia w plebanii.
W najbliższym czasie z braku ofiar na ten cel niestety nie uda nam się wykonać koniecznego
odprowadzenia wody deszczowej z plebanii i tyłu kościoła w wersji docelowej. Pozostaje nam
wykonać prędko rozwiązanie prowizoryczne. Jak już wspomniano przed tygodniem, obecnie
woda deszczowa dostaje się pod narożniki plebani i do wnętrza piwnic oraz pod mury
kościoła oraz kaplicy przedpogrzebowej. Wydaje się, że będzie możliwe jednak naprawienie
tynku i pomalowanie elewacji kościoła w okolicy figury św. Józefa, żeby zniknęła ta nasza
brzydka „wizytówka”.
Dziękujemy panu Jerzemu, jego bratu i koledze za remont sali jadalnej w plebanii i
przygotowania do tynkowania po pracach nad ogrzewaniem w kościele, panu Januszowi za
instalację elektryczną do sterowania ogrzewaniem kościoła, panu Jackowi za poprawienie
drzwi do szafy w zakrystii, panu Danielowi za przeprowadzenie instalacji cyfrowej z plebanii
do kościoła, a przede wszystkim panu Janowi za już dwa tygodnie pracy nad ogrzewaniem
kościoła, na które z nadzieją czekamy. Za wielką pomoc dziękujemy nie wymienionym.
Dziękujemy młodej parze za kwiaty przy ołtarzu; za sprzątanie w kościele niemal codziennie –
pani Ani. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do tych, którzy ofiarnie porządkowali
teren przy kościele i plebani oraz wewnątrz świątyni niemal cały czwartek.
Dziękujemy pani Teresie, która miała wczoraj święto patronalne, za piękną codzienną służbę
w parafii, a jej wraz z córką Moniką za przygotowanie poczęstunku dla księży; pani Joli z
mężem za ciepły posiłek we czwartek dla gości w domu katechetycznym i Akcji Katolickiej za
przygotowanie i sprzątanie po ich wizycie.
Trwa zbiórka funduszy na drugą część prac brukarskich na cmentarzu. Zachęcamy do
ofiarności.
Spotkanie Róży różańcowej modlących się za swoje dzieci w środę o 19:00. Oprócz
dzisiejszego spotkanie po pierwszej Mszy św. zapraszamy wszystkim członków i członkinie
Żywego Różańca w piątek, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej na Mszę
św. i po niej na krótkie spotkanie w domu katechetycznym.
Dziękuję dwom paniom za zgłoszenie się do pomocy przy tworzeniu gazetki parafialnej.
Zachęcamy kolejne osoby do udziały w redakcji naszego tygodnika. Zabierając gazetkę ze
stolika przed lub po Eucharystii pomyślmy też o sąsiadach, którzy nie mogą przyjść do
kościoła lub są dziś w innym miejscu na Mszy św.
We wtorek będziemy wspominać w liturgii św. Franciszka z Asyżu, który rozpoczął wielki ruch
odnowy Kościoła, który pokazuje, że można żyć Ewangelią w każdym stanie i wieku, a to
realnie zmienia świat. W środę wspomnienie wspaniałej św. Faustyny Kowalskiej, wielkiej
czcicielki Eucharystii i apostołki Miłosierdzia Bożego. Ileż jej zawdzięczamy.

Spróbujmy w tym dniu pomodlić się rodzinnie Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji
grzeszników.
W tym tygodniu jest pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Stosowne modlitwy
odbędą się przed wieczornymi Mszami św.
Ks. proboszcz dziękuje za modlitwę w jego intencji i liczny udział w czwartkowej Mszy św.
objęcia parafii.
Za tydzień w niedzielę o 11:00 spotkanie w kościele dla rodziców uczniów II klas gimnazjum.
W tym samym czasie młodzież będzie mieć spotkanie w domu katechetycznym.
Od wczoraj odbywają się nabożeństwa różańcowe – w niedzielę o 15:15, a w dzień
powszedni o 17:15. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału. Dzieci zapraszamy do
prowadzenia nabożeństwa we wtorki i czwartki.
Można już zamawiać jednorazową, oktawalną i całoroczną modlitwę za zmarłych –
wypominki. Formularze znajdziemy na stoliku. Stamtąd też można zabierać obrazki i małe
Ewangelie, które pozostały na plebanii po poprzednich proboszczach. „Ewangelie Jezusa” i
całe bądź Pismo Święte Nowego Testamentu z pieczątką parafii proszę po użyciu pozostawiać
na brzegu ławek.
Nadal gorąco zapraszam młodych i dorosłych mężczyzn do służenia przy ołtarzu. Zbiórka
ministrantów w najbliższy wtorek o 16:30. W ubiegłym tygodniu zakupiono kilka komeż i alb
dla liturgicznej służby ołtarza.
We czwartek nastąpiło uroczyste przekazanie „księgi pamiątkowej” ks. Proboszczowi
Mirosławowi.
W nowym numerze „Niedzieli” są piękne artykuły, między innymi o mocy różańca św. i
adopcji. Polecamy wszystkim.
Tydzień temu zmarła śp. Marianna Chuda, l. 79. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie.

