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5 NIEDZIELA WIELKANOCY – 6 maja 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W liturgii kościoła w najbliższy wtorek będziemy obchodzić uroczystość Św. Stanisława –
biskupa i męczennika, patrona m.in. archidiecezji lubelskiej.
2. Za tydzień uroczystość I Komunii Świętej, którą z naszej parafii przyjmie 59 dzieci. Z tej
racji prosimy także, aby w miarę możliwości zwolnić w kościele miejsce na mszy św.
o godz. 11.00 dla rodzin dzieci komunijnych, a dla siebie wybrać inne godziny.
3. Bezpośrednie przygotowania do I Komunii i różne próby z dziećmi będą sie odbywać w tym
tygodniu codziennie o godz. 16.20
4. Pierwsza spowiedź dla dzieci, a także dla ich rodzin w sobotę od godz. 16.00.
5. Dzisiaj o godz. 14.00 spotkanie rodziców i dzieci, które w ubiegłym roku przystępowały do
I Komunii św., celem organizacji ich obchodów rocznicowych planowanych na 20 maja.
6. Przypominamy, że przez cały miesiąc maj odbywają się nabożeństwa Maryjne: w naszym
kościele o godz. 17.30, a przy kaplicach o godz. 19.00 ( u góry willowej) i o 20.00 (na
początku willowej). Zachęcamy do uczestnictwa zwłaszcza dzieci, które – jak co roku –
będą mogły zbierać sobie specjalne wyklejanki, a za gorliwość przez cały miesiąc zdobyć
nagrody.
7. Powstaje na naszym terenie kolejne przedszkole prywatne, przy ul. Sławinkowskiej, o
nazwie „Wesołe przedszkole”. Zainteresowani mogą zabrać sobie ulotki przy wyjściu z
kościoła, lub przeczytać na tablicy.
8. Ponieważ dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca, tradycyjnie podajemy kilka informacji na
temat budowy kościoła. Otóż w minionym miesiącu na budowę kościoła wpłynęło od was
łącznie 8 490 zł. Bóg zapłać za wszelkie ofiary i modlitwy – także za dzisiejszą tacę.
Aktualnie w kościele panuje spory bałagan, gdyż rozpoczęliśmy malowanie kościoła.
Chcielibyśmy, aby jeszcze przed I Komunią św. zdążyć pomalować Prezbiterium i łączącą
je ścianę przednią z kaplicami. Jest to najtrudniejsza praca, gdyż na wysokości do 20 m. Aby
nie stawiać kłopotliwych rusztowań wynajęliśmy firmę z podnośnikiem. Jest to tańsze niż
budowanie rusztowań, ale mimo wszystko koszt wyniesie ok. 20 tyś. zł. – bo do
pomalowania jest ok. 600 m2 powierzchni. Z dalszą częścią ścian, już znacznie niższych
poradzimy sobie w przyszłości łatwiej. Również na zewnątrz kościoła, na schodach, jeszcze
w tym tygodniu wylejemy 4 betonowe kolumny (mające stanowić komplet do kolumn
wewnątrz kościoła) oraz zrobimy kwietniki, by ozdobić miejsce przed kościołem. Cały czas
także przygotowujemy sie do wykonania kanalizacji deszczowej całego placu kościoła. Jest
to jedna z pilniejszych prac, ale bardzo kosztowna i musimy dłużej gromadzić finanse.
Aktualnie (po wielu robotach w najbliższym tygodniu) w kasie budowy pozostanie nam ok.
23 tyś. zł. To zbyt mało, żeby myśleć o kanalizacji, dlatego prosimy was o wsparcie.
Powiem może troszkę żartobliwie – pomóżcie raczej teraz, zanim stracicie dużo na
wakacjach i urlopach. Doceniamy jednak każdy wasz gest dobroci i serdecznie dziękujemy
za dotychczasowe zainteresowanie.
9. W dniu dzisiejszym kolejne spotkanie klubu dyskusyjnego będzie podejmowało temat
„Zaufanie jako kapitał społeczny, a droga do dobrobytu". Zapraszamy na godz. 19.00.
10. Ponieważ dzisiaj kończy się ogólnopolski Tydzień Modlitw o Powołania kapłańskie i
zakonne, za chwilę adorację Najświętszego Sakramentu ofiarujemy właśnie w tej intencji.
Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

