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XXVI Niedziela – 30 września 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu Jutro rozpoczyna się miesiąc październik oraz nabożeństwa różańcowe.
Będą one odprawiane codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa,
zwłaszcza dzieci i młodzież. Dla dzieci rozdawane będą codziennie specjalne
wyklejanki.
2. Dzisiaj po mszy św. o godz. 13.00, zostaną poświęcone i rozdane różańce dla dzieci
przygotowujących się do I Komunii Świętej.
3. Zachęcamy chłopców do służenia przy ołtarzu jako ministranci. Zachęcamy szczególnie
tych chłopców, którzy w minionym roku byli do I Komunii Św. Zbiórki ministranckie
odbywają się w soboty o godz. 9.30.
4. Spotkanie dla kandydatów do harcerstwa z druhem Krzysztofem odbędzie się jutro (1 X)
o godz. 18.00. Zbiórka przed kościołem.
5. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca oraz wszystkie
nabożeństwa z nimi związane.
6. W liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 we Wtorek – świętych Aniołów Stróżów
 w Piątek – św. Faustyny Kowalskiej
 w Czwartek natomiast przypada bardzo ważna Uroczystość Św. Franciszka z Asyżu,
założyciela naszego zakonu. Jest to w naszych klasztorach największa uroczystość
odpustowa, dlatego zapraszamy zwłaszcza 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, Domowy Kościół, Legion Maryi, Róże
Różańcowe, Radę Parafialną i ministrantów. Niech w tym dniu kościół będzie
wypełniony i omodlony.
7. Z okazji uroczystości św. Franciszka już w następną niedzielę organizujemy w naszej
parafii FESTYN. Pragniemy was serdecznie zaprosić. Festyn będzie trwał ok. 8 godzin,
począwszy od godz. 12.00 (zaraz po sumie). Mamy nadzieję, że będzie piękna pogoda,
a na wszelki wypadek zrobimy więcej zadaszeń i dużo ciepłych posiłków. Kuchnia
festynowa oferować będzie grochówkę z kotła, żurek, bigos i pierogi oraz wypieki z
grilla - z pewnością nie będzie trzeba gotować w domu lecz wystarczy przyjść na festyn.
Jak zawsze chcemy dzielić się nawzajem domowymi wypiekami ciast, dlatego prosimy
wszystkie chętne parafianki, aby przyniosły ciasta już w sobotę wieczorem (po godz. 19)
albo w niedziele rano. Wszystko przynosimy do starego budynku kościoła. Nasz
program festynowy zapowiada się dosyć bogato, zarówno w wydarzenia na scenie jak i
atrakcje towarzyszące. Rozpoczniemy specjalną przyśpiewką festynową i małym
akcentem franciszkańskim, na który złożą się piosenki franciszkańskie oraz konkurs na
najładniejsze zwierzątko z terenu parafii. Prosimy zatem, aby miłośnicy swoich
czworonogów przyprowadzili je na godz. 12.15. Każdy będzie mógł przedstawić i
zaprezentować swojego pieska lub kotka. Na kilka minut przed godz. 13 wjadą na plac
motocykliści z terenu Lubelszczyzny, którzy na zakończenie swojego sezonu będą mieć

mszę św. o godz. 13.00. Ok. godz.13.30 rozpoczną sie na scenie występy różnych grup z
parafii: Świetlica, Smerfy, Musical Babies, Przedszkole Kubusia Puchatka,
Ruch Focolare, Aerobic, Kick-boxing oraz taniec młodzieżowy. Zaproszone zostały
także 3 zespoły muzyczne: HOJRAKI z Podlasia (z muzyką ludowo-rockową), BARAK
(z muzyką religijno-rozrywkową), oraz Stellaris – z muzyką do tańca. Podczas festynu
działać będzie tradycyjnie Loteria Fantowa, malowanie twarzy, jazda na kucyku, pokazy
akrobacji strażackich, sprzętu wojskowego, motocykli itp. Około godz. 16
przeprowadzimy także małe zawody sportowo-integracyjne np. przeciąganie liny, gdzie
rywalizować mogą ze sobą przedstawiciele różnych bloków i ulic – prosimy w tym celu
o zorganizowanie sie w grupy po ok. 10 osób. Zakończenie festynu planujemy na godz.
20.00, i na zakończenie odprawiona zostanie Msza św. przeniesiona z godz. 18.00 na
20.00 (bardzo prosimy o zapamiętanie tej zamiany). Szczegółowsze punkty programu
festynu zostały wywieszone na plakacie na tablicy ogłoszeń oraz są dostępne w
internecie. Pojawią sie także na klatkach schodowych bloków. Bardzo prosimy was
wszystkich o obecność na festynie, aby był on okazją do towarzyskiego spotkania się z
mieszkańcami, których na codzień trudno nam spotkać, a także prosimy o zaproszenie
swoich rodzin, przyjaciół i znajomych.
8. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali w organizacji
festynu poprzez budowę zadaszenia nad planowaną polową kawiarenką oraz
porządkowanie terenu i utwardzenie kostką brukową. Kilka osób poświęciło bardzo dużo
czasu, dlatego z serca im dziękujemy, natomiast prosimy aby włączyli sie także inni, tym
bardziej że pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Można przyjść właściwie w każdy
dzień, a zwłaszcza pod koniec tygodnia.
9. Przypominamy zatem kilka głównych punktów nadchodzącego tygodnia:
Od poniedziałku Nabożeństwa Różańcowe, w czwartek wieczorna uroczystość
św. Franciszka, Pierwszy Piątek i Sobota, oraz niedzielny Festyn parafialny.
10. Wszystkim życzymy obfitości Bożych łask na cały tydzień.

