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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym obchodzimy XII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II Papież Rodziny”. W tym dniu modlimy się w intencji Ojca Świętego, odbywają sie w
Polsce różne sesje naukowe i kulturalne, a Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
przeprowadza ogólnopolską zbiórkę ofiar do puszek na Papieski Fundusz wspierania
uzdolnionej młodzieży. Jest to kontynuowany od 12 już lat pomysł budowania niejako
„żywego pomnika” Jana Pawła II. Te specjalne puszki umieszczone są przy wyjściu z
kościoła na stoliku z gazetami. Wywieszone są też plakaty informacyjne. Dziękuję
młodzieży i scholi, która pomaga nam w przezywaniu dzisiejszego dnia papieskiego.
W minionym tygodniu wydarzyło się wiele dobrego w naszej parafii, za co chciałbym
w tej chwili podziękować – najpierw Bogu, a także wam.
2. W minioną niedzielę przeżyliśmy FESTYN PARAFIALNY ku czci św. Franciszka z
Asyżu. Mimo późnej i może ryzykownej pory roku festyn wypadł znakomicie, Pan Bóg
trzymał nad nami parasol (mimo, że dookoła w Polsce był rzęsisty deszcz, a nas tylko
lekko pokropiło), a wy parafianie znakomicie dopisaliście swoją obecnością i zabawą na
festynie. O kilkutysięcznym tłumie świadczy fakt rekordowej ilości spożytych posiłków,
których choć było dużo, to nawet zabrakło. Chcę zatem serdecznie podziękować
wszystkim, którzy zaangażowali się podczas festynu. Zacząłem robić sobie listę osób,
którym wypadało podziękować, ale wyszło tego tak dużo (zresztą pewnie zawsze kogoś
bym pominął) dlatego zdecydowałem, że podziękuje ogólnie tym wszystkim, którzy
ochotnie zaangażowali sie zarówno w przygotowania do festynu (których było sporo) jak
i w sam dzień festynu. Ja będę starał się dotrzeć osobiście do tych osób, wypisani zostaną
w kronice parafialnej, a wy wszyscy zapewne sami zauważyliście kto pracował na jakim
stanowisku, czy to przy loterii, czy kuchni polowej, czy przy stoisku z kiełbaskami,
pierogami, chlebem i smalcem, ciastach, frytkach, w namiotach malowania twarzy,
punktach medycznych, muzycznych, poszczególnych grup parafialnych. Dziękuje tym,
którzy zaangażowali się w występy na scenie, które trwały 8 godzin (było wiele
zaproszonych gości i zespołów, ale także sporo grup z naszej parafii). Osobne
podziękowania należą się Straży Pożarnej i Wojsku, które pożyczyło namioty i kuchnie
oraz przygotowało dodatkowe atrakcje. Dziękuje ojcom z klasztoru za zaangażowanie na
różnych polach przygotowań i prowadzenia festynu. Gratuluje tym, którzy zdobyli różne
nagrody festynowe – mam nadzieję, że będą to miłe pamiątki (a osobę, która wygrała
weekend w Rzymie, prosimy o bliższy kontakt). Szczególne podziękowania dla dużej
grupy spośród was, którzy przynieśliście fanty na Loterię oraz słodkie wypieki. Było
tego rzeczywiście dużo, wszystko smaczne, stąd cieszyło się powodzeniem. Oprócz ciast
także wiele innych potraw było sponsorowanych, jak choćby kiełbaski, pierogi czy chleb
ze smalcem. To wszystko sprawiło, że uskładało się z festynu ok. 10 200 zł. zysku, co
wspomoże dalsze prace budowlane, zwłaszcza kanalizacji placu przed kościołem.
Najważniejszym jednak celem festynu była integracja parafian, co mamy nadzieję
przyniosło dobry skutek i będziecie się czuć coraz bliżsi sobie, jak jedna rodzina

parafialna. Być może uda się zrobić relację foto-video z tego festynu, bo była i w tym
względzie pomoc, to wówczas udostępnimy na pamiątkę. Jeżeli ktoś ma ciekawe
materiały, to bardzo prosimy o ich przesłanie (zdjęcia, video itp).
3. Po festynie nastąpiło jeszcze większe wydarzenie w naszej parafii – 3 dniowe
multimedialne rekolekcje ewangelizacyjne, prowadzone przez Lecha Dokowicza.
Nabożeństwom towarzyszył śpiew chóru Gospel Rain. Kościół był wypełniony aż po
brzegi, gdyż obecni byli nie tylko nasi parafianie, ale wiele osób przyjezdnych z całej
Polski. Działo się wiele, a piękny nastrój rozmodlenia trwał nawet do godz. 11 w nocy.
Łaska Boża spływała obficie i mam nadzieje, że wielu z was z tej łaski skorzystało.
Specjalne podziękowania dla o. Cypriana i jego grupy modlitewnej Najświętszego
Imienia Jezus, która zajęła sie całym przygotowaniem.
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A teraz. co nas czeka w najbliższym tygodniu:
We wtorek przypada 16 października, pamiętny dzień wyboru Jana Pawła II na Stolicę
Piotrową. W tym dniu będzie specjalna taca tzw. „świętopietrze” czyli na Stolicę
Apostolską.
Za tydzień 21 X Niedziela Misyjna i cały tydzień modlitw za misje. Niedzielna taca
przeznaczona będzie w całości na misje.
„Duszpasterstwo Służby Zdrowia i farmaceutów Archidiecezji Lubelskiej zapraszają
wszystkich Pracowników Służby Zdrowia na uroczystości patronalne ku czci Św.
Łukasza, które odbędą się w Archikatedrze w piątek 19 X o godz. 19.00.
o Sebastian zaprasza na spotkanie lektorów (zarówno dorosłych, studentów jak i
chłopców ze szkoły średniej) w czwartki o godz. 19.00. Zaprasza także na spotkanie
Grupy Teatralnej w piątek o godz. 19.30. Grupa ta będzie przygotowywać
przedstawienie bożonarodzeniowe – zachęcamy i zapraszamy.
Jutro o godz. 18.00 będziemy się modlić na mszy św. w intencji solenizanta o. Radomiła
(wikariusza parafii) – zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Od następnej niedzieli będzie już możliwość składania kartek z wypominkami.
Dziękując Bogu za szczęśliwy tydzień prośmy Go o dalsze błogosławieństwo.
Szczególnie zachęcamy do przychodzenia na codzienny różaniec. Szczęść Boże.

