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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym Msza św. o godz. 9.00 w int. Wspólnoty Żywego Różańca i zmiana
Tajemnic Różańcowych.
2. Po mszy św. o godz. 13.00, zostaną poświęcone i rozdane różańce dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
3. Dzisiejszy różaniec w intencji naszej Ojczyzny o godz. 8.30 prowadzi(ła) Róża Matki
Bożej Różańcowej, a w następną niedzielę poprowadzi Róża Królowej Polski. Zachęcamy
do wspólnej modlitwy za Ojczyznę, szczególnie teraz, w tygodniu bezpośredniego
przygotowania do wyborów, by Duch Święty pokierował umysłami rodaków.
4. Zapraszamy także przez cały miesiąc październik na nabożeństwa różańcowe.
Odprawiane są one codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa,
szczególnie dzieci i młodzież – najlepiej razem z rodzicami. Dla dzieci rozdawane będą
codziennie specjalne wyklejanki, z których w ciągu miesiąca będą mogły sobie ułożyć
obraz Matki Bożej Różańcowej. Najgorliwsze dzieci zostaną nagrodzone. Dla dzieci
pierwszokomunijnych i kandydatów do bierzmowania obecność na Różańcu jest
oczywiście obowiązkowa.
5. Dzisiaj rozpoczyna się także ogólnopolski „Tydzień Miłosierdzia” pod hasłem
„Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia”. Temat ten rozważać będziemy podczas
wieczornych nabożeństw różańcowych, natomiast do puszek w przedsionku będzie można
składać przez cały tydzień ofiary na tzw. „Fundusz Charytatywny” dla najuboższych.
6. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 We wtorek św. Franciszka z Asyżu
 W środę św. Faustyny Kowalskiej
 W piątek Matki Bożej Różańcowej
7. W sposób szczególny zapraszamy we wtorek na Uroczystość św. Franciszka z Asyżu –
założyciela naszego Zakonu. Jest to we wszystkich naszych klasztorach w Polsce
największa uroczystość odpustowa. W naszej lubelskiej parafii postać św. Franciszka nie
jest może jeszcze dobrze znana i czczona – gdyż nasza parafia jest młoda i mało związana
z Zakonem, ale serdecznie zachęcamy do pogłębiania duchowości św. Franciszka –
najwspanialszej postaci średniowiecza. Zapraszamy szczególnie na wieczorną mszę św.,
po której odprawione zostanie specjalne nabożeństwo „TRANSITUS” – upamiętniające
błogosławioną śmierć św. Franciszka. Zapraszamy szczególnie nasze grupy parafialne:
Oazę Dzieci Bożych, Młodzież Franciszkańską, Domowy Kościół, Legion Maryi, Róże
Różańcowe, Rade Parafialną, Scholę i oczywiście ministrantów. To powinien być dzień
odpustowy w parafii!
8. Jest szansa, aby wznowiła swoją działalność grupa Młodzieży Franciszkańskiej, niegdyś
bardzo liczna. Młodzież sama znowu wyraża chęć spotykania się, dlatego zapraszamy
wszystkich
chętnych
na
spotkania
w
soboty
o
godz.
19.
9. W tym tygodniu przypada 1 czwartek i 1 piątek miesiąca. W piątek odwiedziny u
chorych od godz. 9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa dla dzieci od godz. 16.30, potem dla
nich msza św. o godz. 17, a następnie wspólny różaniec.
VERTE ---

10. Obecny miesiąc październik będzie szczególnie naznaczony osobą bł. Jana Pawła II. Już
za tydzień 9 października będziemy obchodzić doroczny „Dzień papieski”, a 22
października po raz pierwszy liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II. Pragniemy się do
tego dnia przygotować. Wychodzimy tutaj naprzeciw waszym propozycjom uczczenia
Jana Pawła II – które wypisaliście w ostatniej ankiecie do gazetki parafialnej – wśród
których najczęściej powtarzała się prośba o specjalne nabożeństwo. A zatem
rozpoczniemy takie nabożeństwo w najbliższą sobotę po mszy św. wieczornej i - mamy
nadzieję - sobotnie wieczory pozostaną już u nas na zawsze poświęcone modlitwom do
bł. Jana Pawła II. Będziemy się także uczyć nowych pieśni do Jana Pawła II, tak jak
dzisiaj 10 minut przed każdą mszą św. niedzielną.
11. Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca informujemy o stanie budowy naszej świątyni.
Otóż dobiegają końca prace przy produkcji drzwi wejściowych – głównych i bocznych.
Kilka elementów zostało już przywiezionych, a pełny montaż nastąpi jeszcze w tym
tygodniu. Po założeniu drzwi będzie można dokończyć posadzkę przy drzwiach.
W ostatnim tygodniu zakupiliśmy także 50 krzeseł do Sali konferencyjnej klasztoru, gdyż
wcześniej wszystkie krzesła zostały wyniesione tutaj do kościoła i w sali nie pozostało nic,
a konieczne są one na spotkania dzieci pierwszokomunijnych, bierzmowanych itp.
Wydaliśmy na krzesła 5 tys. zł. Jak zatem wygląda obecnie sprawa finansowa budowy:
W minionym miesiącu wrześniu wasze ofiary na rzecz budowy kościoła wyniosły łącznie
8 200 zł. – za co bardzo dziękujemy. Aktualnie stan konta budowy wynosi 44 600 zł. Do
zapłaty zaś mamy ok. 60 tys zł. za drzwi wejściowe. Jak łatwo obliczyć do zapłacenia za
drzwi brakuje jeszcze ponad 15 tys. zł. Sumę tą musimy wypłacić niestety już w tym
tygodniu, dlatego będziemy zmuszeni pożyczyć te pieniądze – w nadziei na szybkie
oddanie. Pożyczy nam klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ale na tym nie koniec, gdyż
bardzo pilne jest jeszcze wykonanie barierek na całym balkonie (aż 280 m. barierki).
Barierki te są konieczne – ze względów bezpieczeństwa - do tzw. odbioru budowlanego,
byśmy mogli zgodnie z prawem się tu gromadzić i poświęcić kościół – inaczej mogliby
nam zabronić. Do odbioru konieczne jest także odgromienie krzyża na dachu i wykonanie
wszelkich ekspertyz i dokumentacji budynku. Staramy się to wszystko po kolei
gromadzić, aby jeszcze w tym roku dokonać odbioru i poświęcenia. Wiemy, że nie będzie
łatwo, ale ufamy Bożej Opatrzności. Dziękujemy także Wam za wszelkie ofiary oraz
zaangażowanie – także za ofiary na dzisiejszą tacę. Mamy nadzieję, że w miarę sprawnie
będziemy mogli oddawać zapożyczone fundusze. Prosimy was także o modlitwy i
duchowe wsparcie. Dziękujemy także tym, którzy pomagają w sprzątaniu kościoła, gdyż
posadzka, zanim zostanie zaimpregnowana, wymaga szczególnej opieki.

Za wszystko dziękujemy i życzymy miłego niedzielnego wypoczynku.
Zachęcamy także do czytania prasy katolickiej. W dzisiejszym numerze znajdziemy m.in.
pierwsze informacje o nowym arcybiskupie lubelskim Stanisławie Budziku, którego ingres
planowany jest na 22 października.
Teraz pomódlmy się wspólnie o duchowy rozwój naszej parafii.

