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30 niedziela – 23 października 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Ogłoszenia rozpoczynamy od przypomnienia wielkich wydarzeń w dniu wczorajszym:
a. W Archikatedrze Lubelskiej odbył się Ingres (czyli wprowadzenie i objęcie
władzy) naszego nowego Metropolity abpa Stanisława Budzika. W następną
niedzielę wysłuchamy listu, który do nas skierował.
b. W naszym kościele miała zaś miejsce uroczystość sprowadzenia relikwii bł. Jana
Pawła II. Możemy je dzisiaj oglądać przed ołtarzem, a także ucałować po Mszy św.
Są to relikwie krwi Jan Pawła (umieszczone w relikwiarzu) oraz dodatkowo
oprawiony w ramkę fragment białej sutanny Jana Pawła II. Otrzymanie tych
relikwii to wielkie wyróżnienie dla naszej parafii, ale nie byłoby to możliwe –
o czym mówiliśmy już tydzień temu – gdyby nie pomoc i starania naszego
współbrata o. Azariasza, pracującego w Rzymie. Dziękujemy Mu za tą życzliwość
dla parafii i za przyjazd z Rzymu, aby w dniu wczorajszym dokonać aktu
przekazania relikwii, a w dniu dzisiejszym wygłosić do nas słowo Boże (i
zaśpiewać). Dziękujmy także o. Cyprianowi za przygotowanie ołtarzyka pod
relikwie (mamy nadzieję, że kiedyś powstanie duży ołtarz). Dziękujemy także Wam
wszystkim, którzy licznie przybyliście na wczorajszą uroczystość. Kto nie mógł
przybyć, może ucałować relikwie po dzisiejszej Mszy św. Przypominamy także, że
w każdą sobotę wieczorem będziemy nadal i jeszcze chętniej gromadzić się na
specjalnym nabożeństwie do bł. Jana Pawła II. Zachęcamy do korzystania z
obfitości łask płynących za wstawiennictwem naszego bł. papieża. Prośby do
odczytania na nabożeństwie można wypisywać na karteczkach w przedsionku.
2. Jeżeli są osoby, które swój kult do Jana Pawła II chciałyby podkreślić także
zorganizowanym działaniem, mogą zgłaszać się w celu utworzenia przy naszej parafii
specjalnej grupy o nazwie Bractwo Jana Pawła II. Grupa ta zajmowałaby się zarówno
szerzeniem kultu, jak i organizacją wydarzeń kulturalnych wokół osoby Jana Pawła II.
O taką grupę prosiliście także Wy sami, w ostatniej ankiecie do gazetki parafialnej, więc
wychodzimy naprzeciw waszym pragnieniom i mamy nadzieję, że powstanie piękna i
pożyteczna organizacja. Szczegóły wyjaśnimy zainteresowanym.
3. Dzisiaj rozpoczyna się tydzień misyjny. Ofiary z dzisiejszej tacy przeznaczone są na
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, natomiast w ciągu całego tygodnia misyjnego
można składać ofiary do puszek na Papieskie Dzieło Dziecięctwa Misyjnego.
4. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W czwartek święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
5. Duszpasterstwo Służby Zdrowia i Farmaceutów Archidiecezji Lubelskiej zapraszają
wszystkich Pracowników Służby Zdrowia i Farmaceutów na uroczystość patronalne ku
czci Św. Łukasza, które odbędą się w Archikatedrze Lubelskiej w niedzielę 30 X o godz.
19.00. Będzie to także pierwsze spotkanie medyków z nowym metropolitą lubelskim.

6. Mieszkańcy domów przy ul. Poligonowej 38 i 38a serdecznie zapraszają w dniu
dzisiejszym na poświęcenie krzyża, nowo postawionego na terenie ich posesji.
Poświęcenie będzie miało miejsce o godz. 15.00, po czym zostanie odmówiona Koronka
do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy w imieniu tychże mieszkańców.
7. Za chwilę, kapłan odmówi modlitwę do bł. Jana Pawła II i pobłogosławi relikwiarzem, a
następnie każdy będzie mógł podejść do ucałowania relikwii. W tym czasie będziemy
mogli śpiewać i wysłuchać kilku pieśni. O. Azariasz zaśpiewa nam pieśń „Matko przed
Twoim obrazem”, która była ulubioną pieśnią Jana Pawła II, o którą zawsze prosił, gdy
był w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ta pieśń żegnała Go także – na falach Radia Maryja –
kiedy umierając odchodził do Domu Ojca. Jest to jedna z wielu kalwaryjskich pieśni, która
zawarta została na płycie CD. Można ją dzisiaj nabyć – jeżeli jeszcze ktoś nie ma – przy
wyjściu z kościoła. Może to być wasza pamiątka dnia dzisiejszego, pamiątka
sprowadzenia relikwii Jana Pawła II – a zarazem cegiełka wspomagająca budowę naszego
kościoła. Zachęcamy.
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