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XVIII Niedziela zwykła - 5 sierpnia 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj po mszy o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych.
2. Niedzielny różaniec prowadzi dzisiaj Róża Matki Bożej Różańcowej. W tym tygodniu w
codziennym różańcu obejmujemy intencją wszystkich tych, którzy w miesiącu sierpniu
podejmują dobrowolną ofiarę abstynencji, by wytrwali i wysłużyli innym potrzebne
łaski.
3. Cieszymy się, że w minionym tygodniu wiele z Was skorzystało z łaski Odpustu
Zupełnego w święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Dobrze, że stawiacie swoje
życie duchowe i zbawienie na pierwszym miejscu.
4. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – Święto Przemienienia Pańskiego
 w Środę - Święto św. Dominika
 w Czwartek – Święto św. Teresy – Edyty Stein, współpatronki Europy.
 w Piątek - Święto św. Wawrzyńca
 w Sobotę - Święto św. Klary z Asyżu
5. Zapraszamy także na sobotnie nabożeństwa przed relikwiami bł. Jana Pawła II. Prośby
i podziękowania można składać do specjalnych skrzynek przy wyjściu z kościoła, a także
przez internet. Prośby można składać także na nabożeństwa do św. Brata Alberta, do
św. Antoniego i do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
6. Bóg Wam zapłać za ofiary złożone dzisiaj na budowę kościoła. Informujemy, jak co
miesiąc, że przez cały lipiec wpłynęło na ten cel łącznie (tzn. na tacę, przez Bank, do
skarbony i w kopertach) 8 tyś. zł. Niech Bóg wynagradza wam wszelkie dobro.
7. Za tydzień cała taca przeznaczona będzie dla Kurii Biskupiej, tzn. na Biskupiak i Centrum
Jana Pawła II. Jeżeli ktoś chciałby w tym dniu złożyć także ofiarę na budowę naszego
kościoła, to najlepiej zrobić to w opisanej kopercie lub do skarbonki przy wyjściu z kościoła,
abyśmy wiedzieli na jaki cel jest wasza ofiara.
8. Za tydzień będziemy gościć w naszym kościele grupę dzieci i młodzieży z Lublina,
którzy będą śpiewali podczas mszy świętych oraz koncertowali przed kościołem.
Grając zbierają ofiary do puszek, aby zapracować sobie na wyjazd na Światowe Dni
Młodzieży z papieżem. W kościele będą śpiewać repertuar religijny, a na zewnątrz
repertuar rozrywkowy. Z pewnością warto będzie posłuchać, a także im pomóc.

Za chwilę, jak w każdą I niedzielę miesiąca, pomodlimy się przed Najświętszym
Sakramentem, polecając całą naszą parafię, wszystkich którzy wyjechali i którzy
pozostali, a także w intencji kontynuacji budowy kościoła.

