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OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy:



W środę wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Wieczorna Msza św. w int. Radia
Maryja i Telewizji Trwam oraz słuchaczy tej rozgłośni;
W czwartek, z racji I czwartku miesiąca, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
Po Mszy św. wieczornej wystawienie i prywatna adoracja Najśw. Sakr. do godz. 20.00;
W piątek święto św. Jana z Dukli (zakonnika naszej Bernardyńskiej Prowincji,
a zarazem patrona Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej)



2.

Przypominamy, że w miesiącu lipcu zamiast mszy św. niedzielnej o godz. 16.00 jest msza
św. o godz. 20.00

3.

W okresie wakacyjnym Świetlica przy naszym Klasztorze czynna jest od poniedziałku do
piątku, w godzinach 11.00-17.00. Zapraszamy wszystkie dzieci.

4.

W dniu dzisiejszym po Mszy o godz. 8 zmiana tajemnic różańcowych i spotkanie
zelatorek w Sali Konferencyjnej klasztoru.

5.

W ramach okresowych przenosin zakonnych i zmian urzędów, w naszej parafii nowym
proboszczem i gwardianem klasztoru został mianowany o. Julian Śmierciak, natomiast
wikariuszem o. Radomił Wójcikowski i o. Oktawian Jusiak.

6.

Sprawy budowy kościoła: W najbliższym czasie planowane jest wyłożenie w kościele
posadzki granitowej. Jest to ogromne i kosztowne przedsięwzięcie. Kamień dotrze do
Lublina już w tym tygodniu, a po następnej niedzieli rozpoczną się prace, które potrwają
około miesiąca. Nastąpią wtedy znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu naszego kościoła,
ale mamy nadzieję, że uda się tak zorganizować prace, abyśmy nie musieli przechodzić do
starego kościoła lecz pozostać tutaj i wykorzystywać tę wolną część kościoła, w której nie
będą odbywać się prace. Będzie to niezwykle kosztowna praca, bo opiewająca na ok. 350
tyś. zł. Wydaje się to niemożliwe, ale my jednak mamy szansę to zrobić dzięki kolejnemu
wsparciu zarządu naszego Zakonu Bernardynów, który obiecał dołożyć większość (tzn.
pokryć zakup kamienia i robociznę) - ale pod warunkiem, że my sami wygospodarujemy
przynajmniej 1/10 – czyli ok. 35 tyś. zł. na dodatki tj. zaprawę, klej i fugę do granitu.
Niestety na dzień dzisiejszy mamy tylko ok. 10 tyś. zł. Prosimy was zatem serdecznie o
jak największe – w miarę możliwości oczywiście – wsparcie, gdyż kwotę tą musimy
wypłacić jeszcze w tym miesiącu - dlatego nasza dzisiejsza wzmożona prośba – choć
wiemy, że nikomu nie jest łatwo – i nam też nie jest zręcznie o to prosić.
Składamy wam natomiast serdeczne Bóg zapłać za wasze dzisiejsze ofiary i prosimy o
modlitwę, bo tam gdzie my nie dajemy rady, tam Bóg przychodzi z pomocą i modlitwa
okazuje się podstawą sukcesu.
Za chwilę rozpoczniemy modlitwę adoracyjną Najświętszego Sakramentu
a Wam wszystkim życzymy wszelkiej Bożej pomyślności w rozpoczętym dziś tygodniu,
a udającym się na wakacje i urlopy miłego odpoczynku. Szczęść Boże.

