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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj Niedziela Papieska. Pamiętajmy w modlitwie o papieżu Benedykcie XVI,
polecając także sprawy Kościoła za przyczyną bł. Jana Pawła II.
2. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W poniedziałek św. Ignacego Antiocheńskiego
 We wtorek św. Łukasza Apostoła
 W czwartek św. Jana z Kęt
 W piątek bł. Jakuba Strzemię
 W sobotę – po raz pierwszy - bł. Jana Pawła II
3. W związku z sobotnim świętem Jana Pawła II pragniemy z radością poinformować, że
będzie to dla nas dzień szczególny, gdyż dzięki staraniom pracującego w Rzymie naszego
współbrata o. Azariasza, do naszej parafii otrzymamy relikwie bł. Jana Pawła II.
Relikwie te zostaną uroczyście wprowadzone do kościoła właśnie w najbliższą sobotę, na
wieczornej Mszy św. i uczczone podczas nabożeństwa ku czci Jana Pawła II. W niedzielę
zaś, po każdej Mszy św. będzie możliwość ucałowania relikwii bł. Jana Pawła II, a słowo
Boże wygłosi do nas o. Azariasz z Rzymu. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i
grupy parafialne. Relikwie Jana Pawła II to ogromne wyróżnienie dla naszej parafii.
Korzystajmy więc z łask płynących za Jego wstawiennictwem. Prośby do Jana Pawła II
można wypisywać na karteczkach w przedsionku.
4. Także w sobotę 22 X, w Katedrze Lubelskiej, o godz. 11.00 odbędzie się uroczysty ingres
nowego metropolity lubelskiego abpa Stanisława Budzika. Prosimy o modlitwy w J. int.
5. Pragniemy dzisiaj powitać w naszej wspólnocie zakonnej i parafialnej nowego zakonnika
– o. Sebastiana Fereta, który przybył do nas z Kalwarii Zebrzydowskiej (jest to ten
ojciec, który głosi dzisiaj kazanie). O. Sebastian będzie się doktoryzował na KULu z
liturgiki, a ponadto – jako specjalista od Liturgicznej Służby Ołtarza - w naszej parafii
poprowadzi specjalną grupę lektorów i kantorów. Już dzisiaj zachęcamy zarówno
młodzież jak i dorosłych do zgłaszania się celem przygotowania do tak zaszczytnej funkcji
przy ołtarzu – szczegóły o spotkaniach ogłosimy w najbliższym czasie. O. Sebastian
będzie się także starał zorganizować w naszej parafii grupę teatralną, gdyż ma już w tym
względzie spore doświadczenia z Kalwarii Zebrzydowskiej. Życzymy mu sukcesów
zarówno na studiach, jak i radości płynącej ze współpracy z całą parafią.
6. Czujemy się zobowiązani podziękować Wam za wszelkie ofiary w ostatnim czasie
i poinformować, że w „Tygodniu miłosierdzia” zebraliśmy do koszyka dla
najbiedniejszych 157 zł. W ostatnią niedzielę zaś na Papieski Fundusz Stypendialny dla
młodzieży, wasza hojność była wielka i zebraliśmy oraz przekazaliśmy na ten cel 1182 zł.
W dzisiejszą niedzielę cała taca przekazana zostanie na Stolicę Apostolską – z racji
Niedzieli Papieskiej. Za tydzień z kolei niedzielna taca przeznaczona zostanie na misje
(chyba, że ktoś specjalnie wrzuci w kopercie na budowę kościoła). Oczywistym jest, że
sami mamy duże trudności finansowe w budowie naszego kościoła i zadłużenie, ale mimo
wszystko słuszne jest dzielenie się z innymi i troska o sprawy ogólno-kościelne, takie jak
misje – dlatego zachęcamy do zaangażowania.

7. Jak informowaliśmy w minioną niedzielę, w dniu dzisiejszym motocykliści z regionu
Lubelszczyzny będą mieć w naszym kościele mszę św. na zakończenie sezonu o godz.
14.15. Po mszy św. odbędzie się motocyklowa parada ulicami Lublina i złożenie wieńców
pod pomnikami Piłsudzkiego i Katyńskim. Dodatkowo po Mszach św. o godz. 9, 11, 13 i
18 będzie można spotkać się z uczestnikami Rajdu Katyńskiego w naszej klasztornej
„Kawiarence Pod Aniołkiem”. Opowiedzą oni o celu i założeniach Rajdu Katyńskiego,
zrelacjonują jego przebieg w ostatnim roku, pokażą zdjęcia, filmy oraz będzie można z
nimi porozmawiać i pośpiewać pieśni patriotyczne. Nasza młodzież zapewni kawiarnianą
obsługę i poczęstunek. Zapraszamy. Zapewne jednak najlepiej zaprosi sam przedstawiciel
Rajdu i pracownik IPNu, którego w tej chwili prosimy o kilka słów…….
8. Na zakończenie pomódlmy się za dusze śp. Józefa Brzozowskiego, który zmarł w
minionym tygodniu – lat 94, zamieszkały przy ul. Poligonowej.
Pomódlmy się także o duchowy rozwój naszej parafii.
Dobry Panie …

