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Lublin 24.07.2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W tym tygodniu w liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
 W poniedziałek święto św. Jakuba Apostoła oraz św. Krzysztofa – patrona kierowców.
Z tej racji od jutra rozpoczyna się XII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. W tych dniach
otoczymy modlitwą wszystkich kierowców i podróżujących. Natomiast w przyszłą
niedzielę, po każdej Mszy św. poświęcimy pojazdy mechaniczne.
 We wtorek będziemy obchodzić wspomnienie Św. Joachima i Anny – Rodziców NMP
 W piątek zaś uczcimy Św. Martę
2. Istnieje możliwość zorganizowania wakacyjnej wycieczki dla dzieci uczęszczających do naszej
świetlicy - z noclegami w Krasnobrodzie w dniach 2, 3, 4 sierpnia 2011r. Szczegóły u pani
wychowawczyni świetlicy.

3. Prace budowlane kościoła postępują - jak widać - pomyślnie. Dziękujemy bardzo tym
wszystkim, którzy okazują swoje zainteresowanie oraz ofiarują różnoraką pomoc (czy to
fizyczną w drobnych pracach, których jest wiele, czy to duchową, czy materialną,
przynosząc także produkty rolne dla wyżywienia robotników). Cieszy nas to, że wasze
ogólne zainteresowanie wzrasta i nadal o to prosimy.
4. Od pierwszej niedzieli sierpnia – czyli za 2 tygodnie – nastąpi w naszym kościele
niewielka zmiana porządku Mszy świętych. Jest to zmiana, którą planowaliśmy już od
dłuższego czasu, oczekując tylko aby udało nam się na stałe wejść do kościoła.
Dysponując bowiem większą ilością miejsca możemy połączyć mniej uczęszczane
poranne Msze św. o 7 i 8, a w ten sposób usprawnić organizację, gdyż msze o 7 i 8 są zbyt
blisko siebie i wymuszają skracanie pierwszej, aby zdążyć odśpiewać godzinki przed
drugą. Wobec tego pozostanie tylko msza św. o godzinie 7, po której odśpiewamy
spokojnie godzinki, następnie 20 minut przed kolejną Mszą św. odmówimy Różaniec
(który poprowadzą na zmianę poszczególne Róże Różańcowe). Wszystkie Msze św. będą
równo co 2 godziny, czyli - o 7, 9, 11 i 13, a po południu o 18 i 20 (w miesiącach
letnich). Odstępy 2-godzinne między mszami pomyślane zostały dlatego, aby wtedy gdy
po Mszach św. są jeszcze nabożeństwa (jak u nas np. w Wielkim Poście Gorzkie żale,
Koronka), był jeszcze czas na wymianę wychodzących i przychodzących. Z pewnością
sami zauważyliście, że nieraz Msze św. nakładały się na siebie, tym bardziej gdy suma z
powodu jakiejś uroczystości czy wizyty biskupa trwała dłużej. Trzeba też przewidzieć na
przyszłość, aby coraz liczniejsze samochody miały czas wyjechać z parkingu, a drugie
spokojnie wjechać, gdyż brama wjazdowa będzie tylko jedna. Mamy nadzieje, że będzie
dobrze. Przetestujemy ten porządek jeszcze podczas wakacji. W dni powszednie natomiast
czy świąteczne nic nie ulegnie zmianie. Pełny wykaz został wywieszony na drzwiach i
mamy nadzieję, że za 2 tygodnie już wszyscy zapamiętają.
Jeszcze raz dziękujemy za waszą obecność i za wszelką okazywaną dobroć, a my Wam
życzymy obfitości Bożych łask w nadchodzącym tygodniu. Teraz pomódlmy się wspólnie
o duchowy rozwój naszej parafii i błogosławieństwo w budowie kościoła. Dobry Panie …

