Ogłoszenia w VI Niedzielę Zwykłą – 13 luty 2022 roku

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Święta
Patronalnego. Dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli w nim udział.
Dziękuję ks. dr Wojciechowi Glinieckiemu, który przewodniczył Mszy Świętej i
wygłosił okolicznościowe kazanie.
Podczas Mszy Świętej odpustowej została poświęcona figura Świętego Józefa, a
nasze wspólnoty zawierzone opiece Świętego Józefa.
Dziękuję osobom, które przygotowały liturgię oraz ministrantom. Dziękuję Pani
Danucie Wiśniewskiej-Cazals, która przygotowała dekorację i z pomocą Pani
Pauliny Kubickiej i Pani Beaty Sawickiej ułożyła kwiaty oraz za ofiarowanie
kwiatów dla naszego kościoła. Dziękuję Panu Maciejowi Kłobuchowskiemu za
robienie zdjęć oraz filmiku z naszej uroczystości.
Na zakończenie Mszy Świętej, podziękowaliśmy Panu Jean-Marie Galmiche,
który przez 35 lat był członkiem Rady Ekonomicznej, a przez 25 lat jej
Przewodniczącym oraz Panu Jean-Marie Eber, który przez 25 lat był w Radzie
Ekonomicznej, a przez wiele lat pełnił funkcję skarbnika, za ich zaangażowanie w
życie parafii. Na miejsce Pana Jean-Marie Galmiche wybrana została Pani Iwona
Kołakowska, zaś miejsce Pana Jean-Marie Eber zajęła Pani Ginette Galmich.
Serdecznie dziękuję Iwonie i Ginette za podjęcie się tych funkcji.

W przyszłą niedzielę Msza Święta o godz. 11.00. Ponieważ w niedzielę kończą się
wakacje, stąd decyzję o katechezie podejmą katecheci.
Jak pamiętamy, Ojciec Święty Franciszek zainaugurował 9 października
ubiegłego roku Synod poświęcony ożywieniu wiary w Kościele. Papież pragnie,
aby ten czas był okazją do wsłuchania się w to, co Duch Święty chce powiedzieć
Kościołowi. Stąd też zachęca nas wszystkich do czynnego włączenia się w prace
synodalne przez podzielenie się naszymi pragnieniami, radościami i smutkami
związanymi z przeżywaniem naszej wiary we wspólnocie Kościoła. Każdy, kto
czuje się odpowiedzialny za Kościół, ma prawo, a nawet obowiązek, mówić o
tym, co uważa za ważne w życiu Wspólnoty Chrystusowej.
Do 10 tematów synodalnych zostały dołączone pytania, które mają pomóc na tej
synodalnej drodze. Konkretnie, osoby chętne do udziału w tych pracach powinny
skontaktować się bezpośrednio z księdzem proboszczem lub wpisać się na listę
dostępną w tylnej części kościoła i w zakrystii. Grupa, która zamierza spotkać się
w celu omówienia wybranego tematu (jednego lub dwóch), ustali termin spotkania
i otrzyma pomoce do jego przeprowadzenia. Każda grupa musi mieć animatora,
który poprowadzi spotkanie oraz osobę, która sporządzi krótki komunikat
podsumowujący spotkanie. Tematy synodalne wraz z pytaniami będą dostępne w
tylnej części kościoła oraz w zakrystii.
Chętni do udziału w spotkaniach mogą zgłaszać się do 13 lutego.
Wszystkim życzę dobrego tygodnia i do zobaczenia w niedzielę na Mszy Św. o
godz. 11.00.
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