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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 3 czerwca 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj Uroczystość Trójcy Przenajświętszej a zarazem – jak słyszeliśmy w liście biskupim
– Polskie Święto Dziękczynienia. Z tej racji po mszy św. zbierane będą ofiary do puszki na
budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
2. W dniu dzisiejszym na Mszy św. o godz. 11.00 grupa 34 dzieci ze szkoły Paderewskiego
przystąpi(ła) do I Komunii Świętej.
3. Zakończył sie miesiąc maj i nabożeństwa majowe, a w czerwcu zapraszamy na nabożeństw
ku czci Serca Pana Jezusa. Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy pięknie
przychodzili na nabożeństwa i czcili Matkę Bożą zarówno tu w kościele, jak i przy
przydrożnych kaplicach, podtrzymując piękny polski zwyczaj. Co roku gromadzi się więcej
osób, co nas bardzo cieszy, szczególnie, gdy widzi się całe rodziny z dziećmi. Na
zakończenie majówek nagrodziliśmy upominkiem ponad 60 dzieci, z których ponad 20 nie
opuściło ani razu nabożeństwa przez cały miesiąc. Gratulujemy dzieciom i ich rodzicom lub
babciom, bo to także ich zasługa. Mamy nadzieję, że w czerwcu nie ustanie wasza
gorliwość.
4. W najbliższy czwartek obchodzimy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa. Na Procesję Bożego Ciała wyjdziemy po Mszy św. o godz. 9.00. Trasa
procesji będzie przebiegała przez ulicę Altanową, Tarasową, Willową, Pergolową i
Kaskadową. Mapka trasy wywieszona jest w przedsionku kościoła i umieszczona w
Internecie. Bardzo prosimy, aby wszystkie domy i bloki, obok których będzie
przechodzić procesja zostały pięknie przystrojone. Przystrojenie swojego domu jest
bowiem wyrazem wiary w to, że obok naszego domu przechodzi sam Bóg i chcemy mu
oddać należną cześć. Przystrojenie domu lub okien w bloku może polegać na
wystawieniu obrazów, kilimów, kwiatów, symboli eucharystycznych czy wywieszeniu
flag. Pięknie byłoby także przystroić przed domem płoty, aby cała trasa wskazywała na
to, że tędy przechodzi Pan Bóg. Ołtarze na Boże Ciało przygotowują w tym roku
następujące grupy: Pierwszy ołtarz między blokami Altanowa 3,4 – Wspólnota
Domowego Kościoła. Drugi ołtarz przy Krzyżu na ul. Willowej – Legion Maryi. Trzeci
ołtarz przy kapliczce na zbiegu ulic Willowej i Poligonowej – Wspólnota Żywego
Różańca. Czwarty ołtarz między blokami Poligonowa 2B i Pergolowa 3 – motocykliści.
bardzo prosimy, aby wymienione grupy – jak zawsze – pięknie zaangażowały się w
przygotowania. O szczególną troskę prosimy w przygotowaniu Asysty Procesyjnej.
Baldachimu, chorągwi, przystrojenie feretronów itd. Różańce będą dwa: jeden poniosą
panie z Żywego Różańca, a drugi, mniejszy, dzieci które należą do dziecięcego Kółka
Różańcowego. Tradycyjnie w procesji biorą udział wszystkie dzieci pierwszokomunijne i
rocznicowe. Dziewczynki będą sypać kwiatki, ale aby do tego dobrze się przygotowały,
dzisiaj po mszy św. o godz. 13.00 będzie spotkanie organizacyjne. Na próbę mogą
przyjść także inne dzieci, które są chętne do sypania kwiatków. Prosimy także, aby
zgłosili się chętni rodzice, do kierowania dziećmi podczas procesji. Przygotowań zatem jest
sporo, ale uczczenie Bożego Ciała tego wymaga. Porządek mszy św. w Boże Ciało tak
jak w niedzielę, chociaż msza św. o godz. 11.00 może być znacznie opóźniona, gdyż
zostanie odprawiona dopiero po zakończeniu procesji.

5. Po czwartkowej uroczystości obchodzić będziemy Oktawę Bożego Ciała, czyli przez 8
kolejnych dni codziennie wieczorem, po nabożeństwie czerwcowym o godz. 17.30
wychodzić będziemy na krótką procesję po placu kościelnym. Również wtedy prosimy
asystę procesyjną i dzieci sypiące kwiaty.
6. Kolejne ogłoszenie dotyczy obchodów jubileuszu 25-lecia wizyty papieża Jana Pawła II w
Lublinie, organizowanych w najbliższa sobotę. Zaprasza na tą uroczystość Metropolita
Lubelski Abp Stanisław Budzik w ten sposób: „W dniu 9 czerwca minie dwadzieścia pięć lat
od dnia, w którym na naszej ziemi stanął wielki Świadek Nadziei, Ojciec Święty Jan Paweł II. W
rocznicę tamtych wydarzeń zgromadzimy się na tym samym miejscu, obok kościoła pw. Świętej
Rodziny na Czubach. W dniu 9 czerwca (w sobotę) o godz. 18.00 rozpocznie się Eucharystia
pod przewodnictwem i ze słowem ks. kardynała Stanisława Dziwisza. Zapraszam serdecznie
tych, którzy byli w tym miejscu 25 lat temu z Janem Pawłem II. Niech ożyją w ich sercach
wspomnienia wspólnej modlitwy z Piotrem naszych czasów. Zapraszam także tych, którzy znają
to wydarzenie tylko z opowiadań i publikacji. Niech odczują i przeżyją, jak niezwykła była
atmosfera spotkań z Papieżem Rodakiem, przewodnikiem naszej wiary i nauczycielem
wolności.” W odpowiedzi na zaproszeni ks. Arcybiskupa zachęcamy do wzięcia udziału w tych
uroczystościach. Wprawdzie nakłada się to na nasze sobotnie nabożeństwa, ale Jubileusz jest
bardzo ważny, więc zachęcamy do uczestnictwa.

7. Serdecznie zapraszamy także do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu pierwszej
pomocy, organizowanym przy naszej parafii przez Stowarzyszenie Auxilium Medici.
Kurs odbędzie się w dniach 16-17 czerwca pod nadzorem wykwalifikowanych
instruktorów. Po 16-tu godzinach teorii i praktyki z udzielania pierwszej pomocy,
otrzymuje się certyfikat ukończenia kursu, który odkrywa nowe możliwości przed
uczestnikami szkolenia. Więcej informacji można znaleźć na plakacie przy wyjściu z
kościoła. Są tam także podane dane kontaktowe, co warto uczynić przed podjęciem
decyzji o udziale w kursie.
8. Jeszcze dzisiaj o godz. 19.00 kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego w klasztornej
kawiarence. Tematem będzie „Znaczenie zaufania w budowaniu więzi społecznych”.
9. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych po dzisiejszej mszy św. o godz. 9.00, a dla dzieci
po mszy o godz. 13.00.
10. Przypominamy o czytaniu prasy katolickiej. Są także czasopisma dla dzieci „Anioł Stróż” i
dla rodziców „Sygnały troski”.
11. Zapraszamy nadal do chóru parafialnego. Informujemy także, że zmieniamy dni spotkań z
soboty na Piątek o godz. 19.00.
12. Na zakończenie dziękujemy wam za wszelkie ofiary złożone na budowę kościoła.
W minionym miesiącu wpłynęło łącznie 11 tyś. zł. Także od dzieci rocznicowych 980 zł., a
od młodzieży bierzmowanej 3000 zł. na chrzcielnicę. Prac planowanych i pilnych jest wiele,
ale ponieważ dzisiaj ogłoszeń było już zbyt dużo, powiemy o tym dokładniej innym razem.
Prosimy dalej o wsparcie, a jeżeli ktoś zechce wesprzeć także budowę świątyni Opatrzności
w Warszawie – wedle prośby biskupa - to może to uczynić po mszy św.
13. Dzisiaj po południu jeszcze jedna ważna akcja w Lublinie – Marsz Życia, odbywający się
pod hasłem „Świętowanie życia w rodzinie”. Marsz rozpocznie się programem na scenie o
godz. 15.00 przed budynkiem KUL-u, potem przemarsz ulicami: Al. Racławickie,
Krakowskie Przedmieście i ul. Królewska, a zakończy go Eucharystia w Archikatedrze
Lubelskiej o godz. 17.00 pod przewodnictwem Abpa Stanisława Budzika. Przy wyjściu z
kościoła można zabrać sobie ulotki informacyjne.
Wszystkim życzymy radosnej i pogodnej niedzieli oraz błogosławionego całego tygodnia.

