Ogłoszenia Parafialne
20 – 27 XI 2022
1. Dzisiaj ostatnia niedziela w kościelnym roku liturgicznym i uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując Komunię Św. możemy zyskać
łaskę odpustu zupełnego za wspólne (publiczne) odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego
Chrystusowi Królowi, co też uczynimy na zakończenie każdej Mszy św. Za tydzień rozpoczniemy już
czas Adwentu, przygotowania na przyjście Chrystusa.
2. Powoli do końca zbliżają się prace przy murowanym ogrodzeniu naszej świątyni. Ogrodzenie to
- po jego uprzednim pionowym przecięciu w kilku miejscach - prostowane było kolejno segmentami
(metodą klinów rozpierających od zewnątrz i jednoczesnego przeciągania stopniowo i proporcjonalnie
ściany do środka; naprężanymi odpowiednio od wewnątrz metalowymi linkami, poprzez
systematyczne korygowanie wykonanych uprzednio ich mocowań). Przypominam, że najbardziej
przechylony ku chodnikowi fragment muru w wyniku tych zaplanowanych działań
przemieszczony został do pionu (tzn. wyprostowany) aż o ok. 15-16 cm! Wraz z tymi pracami
inżynieryjno-budowlanymi prowadzone były równolegle prace ekipy konserwatorskiej, które skupiły
się z kolei z jednej strony na odrestaurowaniu zabytkowych szczytów (tak słupków, jak i przęseł), tj.
murowanych zwieńczeń ogrodzenia (jakie nie zabezpieczone fachowo, stanowiłyby dalej zagrożenie
dla pieszych); z drugiej zaś strony prace te polegały na specjalistycznym uzupełnieniu struktury muru
wszędzie tam, gdzie podczas prac inżynieryjnych powstały nieuniknione ubytki. Pozostało jeszcze na
ten rok (jeśli pogoda pozwoli) spoinowanie. Dalsze prace będą kontynuowane w przyszłym roku.
3. Najbliższy piątek, 25 XI, będzie w naszej wspólnocie parafialnej (wg kalendarza diecezjalnego)
drugim w ciągu roku, jesiennym dniem całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Wystawienie Pana Jezusa obecnego w Komunii Św. rano po dodatkowej Mszy św. o godz. 8.00.
Zakończenie adoracji nabożeństwem eucharystycznym po Mszy św. o godz. 17.30. Choćby na chwilę
– o dowolnej porze dnia – zechciejmy indywidualnie uczcić Pana Jezusa w Komunii Świętej w naszym
kościele i spotkać się z Nim bardzo osobiście w ciszy, sam na sam. Po wieczornej Liturgii tego dnia
na wspólne spotkanie na plebanii zapraszam serdecznie Braci Towarzystwa Św. Wojciecha.
4. W najbliższą sobotę, 26 listopada, na godz. 9.30 zapraszam na wspólne spotkanie młodzież klas VIII
Szkoły Podstawowej a na godz. 10.15 młodzież klas I Szkoły Średniej, która w obecnym i
przyszłym roku szkolnym przyjąć ma dar Ducha Św. w Bierzmowaniu. Proszę wszystkich o obecność.
5. Przypominam, że w dniach 4-12 września przyszłego, 2023 roku (wspólnie z jeszcze jedną grupą),
planujemy lotniczą pielgrzymkę do Ziemi Świętej z noclegami w Betlejem oraz w Galilei. Osoby
zainteresowane szczegółami proszę o kontakt po Mszy Św.
6. Informuję, iż w ubiegłą Niedzielę Pomocy Prześladowanym Chrześcijanom zebraliśmy do puszki na
rzecz Ukrainy kwotę 1.312,50 zł, która już w poniedziałek została przekazana na rzecz organizacji
Pomoc Kościołowi w potrzebie. Gorące podziękowanie wszystkim, którzy wspomogli to dzieło!
7. Z naszej Wspólnoty odszedł do wieczności Śp. Tadeusz Nowakowski, którego pożegnamy w
najbliższy poniedziałek o godz. 13.00 (wcześniej wspólny różaniec). Śp. Zmarłego oraz naszych
bliskich Zmarłych, polećmy Bożemu Miłosierdziu…
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