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XXXII Niedziela – 11 listopada 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj świętujemy kolejną rocznicę odzyskania Niepodległości i przypominamy sobie
okoliczności oraz ludzi, którzy za wielką nieraz cenę bronili polskości. Dziękując Bogu
za uzyskany dar wolności bierzemy też na siebie odpowiedzialność za przyszłość
złożonego w nasze ręce dziedzictwa. Potrzebna jest tu zarówno nasza modlitwa jak i
działanie prawdziwie patriotyczne.
2. Opatrzność Boża sprawiła, że dzisiejsza rocznica Odzyskania Niepodległości zbiega się z
tegorocznym Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku
organizatorzy kierują nasza uwagę na Egipt, gdzie juz prawie 2 lata toczy się bój o
wolność i demokrację. Większości Egipt kojarzy się zapewne z piramidami,
wypoczynkiem i piękną pogodą. W rzeczywistości jednak od stuleci chrześcijanie
doświadczają dyskryminacji i prześladowań. Wzrosły one szczególnie od 2011 r. Ciągle
zdarzają się tam zamachy, podpalenia i dewastacja świątyń chrześcijańskich. Nocne
ataki i strzelania do chrześcijan. Niszczenie domów i wiosek należących do chrześcijan.
W tamtym roku nawet w szkole jedno dziecko zostało zamordowane w klasie przez
nauczyciela i kolegów za to, że nie zasłoniło krzyża. Chrześcijanie zostali zepchnięci na
margines także w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. W niektórych regionach
chrześcijanie mogą pracować jedynie na wysypiskach śmieci. Ich sytuacja staje się coraz
trudniejsza i coraz częściej oddają swoje życie za wiarę. Mieszka tam blisko 12 mln
chrześcijan (ok. 15% społeczeństwa). Zastraszani przez radykalnych Islamistów często
uciekają, szukając nowego domu. Dzisiaj pragniemy otoczyć ich wspólną modlitwą i
wspomóc materialnie. Przy wyjściu z kościoła można złożyć specjalna ofiarę do puszki
na tzw. fundusz „Pomocy Kościołowi w Potrzebie”.
3. W miesiącu listopadzie zachęcamy nadal do pamięci modlitewnej za dusze w czyśćcu
cierpiące. Wypominki czytamy o godz. 17.30, połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Natomiast po mszy św. wieczornej odmawiamy Różaniec w intencji zmarłych. Zapraszamy.
4. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej wyraża chęć na utworzenie w naszej parafii nowego
zastępu. Kiedyś taką propozycję otrzymali chłopcy, a tym razem kierowana jest do dziewcząt w
wieku od 3-6 klasy szkoły podstawowej. Chętne dziewczynki prosimy za tydzień na msze św. o
godz. 13.00, po której odbędzie sie spotkanie z harcerkami i nabór.
5. Ks. Rektor Seminarium Duchownego w Lublinie prosi o ogłoszenie, że zaprasza do Auli
seminaryjnej na konferencję naukową pt. „Wyższe Seminarium Duchowne w Lublinie w czasach
totalitaryzmów”. Sesja odbędzie sie w czwartek 15 listopada. Szczegóły na plakacie.
6. Bardzo ważnym ogłoszeniem jest dzisiaj informacja o potrzebie przeprowadzenia wyborów
nowej Rady Duszpasterskiej. Takie wybory dokonują się co 5 lat i w tym właśnie roku
przypadają. Jesteśmy trochę spóźnieni z terminem wyborów, które zarządził ks. Arcybiskup,
ponieważ w październiku mieliśmy zbyt wiele wydarzeń, ale wystarczy, gdy zdążymy do końca
listopada, gdyż 2 grudnia musi się odbyć zaprzysiężenie nowej Rady. Wobec tego
przeprowadzimy to bardzo sprawnie, dbając także o ważne szczegóły. Przebieg będzie zatem
następujący:
 W dniu dzisiejszym prosimy was o zgłaszanie kandydatów do Rady. Będzie można ich
zapisać na kartkach i wrzucić do skrzynki.
 Za tydzień ogłoszę listę kandydatów

 Za 2 tygodnie (25 listopada) przeprowadzimy głosowanie.
 2 grudnia – ogłosimy wyniki wyborów i nowa Rada Duszpasterska złoży swoje
ślubowanie.
Jak będą wyglądały poszczególne punkty będę wyjaśniał na bieżąco. Dzisiaj składanie
propozycji kandydatów. Wyjaśnię zatem regulamin, który podał ks. Arcybiskup:
 Kandydatami mogą być parafianie którzy są pełnoletni, przyjęli Sakrament
bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu parafii i są znani z nienagannych zasad
moralnych. (Wprawdzie w naszej młodej parafii nie wszyscy mieli szanse dostatecznie się
poznać, ale mam nadzieje, że znajdziecie spośród siebie wystarczającą liczbę godnych
osób).
 Liczba kandydatów powinna być dwukrotnie większa od wymaganej liczby wybieranych
członków Rady. W naszym przypadku parafianie wini wybrać od 8 do 12 członków
Rady, czyli musimy mieć ok. 24 kandydatów. Gdyby było ich więcej, to wybierzemy
tych, którzy byli proponowani najczęściej.
 Do liczenia głosów wyznaczymy 3 osoby z dotychczasowej Rady.
 Za tydzień podamy listę kandydatów, wraz z ich danymi osobowymi. Po tygodniu
zastanawiania się, dokonacie wyboru. (o szczegółach będziemy informować na bieżąco).
 Dzisiaj bardzo zatem proszę, aby po mszy św. złożyć kartki z propozycją kandydatów.
Karteczki są na stoliku przy wyjściu z kościoła. Jest tam długopis, można od razu zapisać
kandydata i wrzucić do skrzyneczki, albo pójść i zastanowić się chwile w domu, a potem
przyjść po innej mszy św. i wrzucić karteczkę. Prosimy, aby oprócz Imienia i Nazwiska
kandydata dopisać adres zamieszkania, aby nie pomylić osób o tym samym nazwisku.
Bardzo proszę o poważne potraktowanie tej sprawy, gdyż Rada będzie
współorganizować życie naszej parafii przez następne 5 lat. Można oczywiście
proponować dotychczasowych członków Rady, którzy dali się już poznać ze swojej
działalności i bardzo im za to dziękujemy. Decyzją Arcybiskupa nie mogą być jedynie
powtórnie wybrani tylko ci, którzy byli w Radzie 3 kadencje pod rząd, czyli 15 lat. Ale
nie wiem, czy tacy są. Bardzo zatem proszę o zaangażowanie w wybory.
7. Dotychczasową Radę Duszpasterską zapraszam na spotkanie w najbliższą niedziele, o godz.
19.00.
8. Doszły do nas informacje, że po osiedlu chodzą już osoby z opłatkami, podające się za
członków naszej rady. Oczywiście proszę sie nie dać okłamać, gdyż z naszej parafii będziemy
roznosić opłatki dopiero w Adwencie i dokładnie o tym poinformujemy.
9. Dzisiaj Wspólnota Focolare zaprasza na Mszę św. o godz. 18, po której wyświetlony zostanie
film o życiu bł. Chiary Luce Badano pt. „Wspaniały zamysł”. Szczegóły są na wywieszonym
plakacie. Kto jeszcze nie zna bł. Chiary Badano, kto chciałby poznać tajemnicę świętości
i ludzkiego cierpienia, to bardzo zachęcam do przyjścia.
10. Życzymy wam wszystkim miłej niedzieli i całego błogosławionego tygodnia.

