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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu -we wtorek- 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. W tym tygodniu przypadają I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca oraz wszystkie
nabożeństwa z nimi związane. W Piątek odwiedziny chorych. W niedziele zmiana
tajemnic różańcowych.
3. Także w I środę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo przed figurą Matki Bożej Skalnej
z Kalabrii.
4. W liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – św. Hieronima
 we Wtorek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus
 we Środę – świętych Aniołów Stróżów
 w Piątek – św. Franciszka z Asyżu
 w Sobotę – św. Faustyny Kowalskiej
5. Szczególnie zapraszamy w Piątek na bardzo ważną Uroczystość Św. Franciszka z Asyżu,
założyciela naszego zakonu, a także patrona obecnego Ojca Świętego. Jest to w naszych
klasztorach największa uroczystość, podczas której wieczorem odprawiane jest specjalne
nabożeństwo „TRANSITUS” – upamiętniające błogosławioną śmierć św. Franciszka.
W tym roku uroczystość ta będzie połączona z niecodziennym Jubileuszem 50-lecia
życia zakonnego o. Oktawiana. Serdecznie zapraszamy do modlitwy w jego intencji w
tym właśnie dniu. Dodatkowo w uroczystość św. Franciszka zostanie poświęcona w
naszym kościele nowa rzeźba w ołtarzu głównym, przy krzyżu, przedstawiająca
właśnie św. Franciszka. Będzie zatem w Piątek bardzo wiele uroczystości, na które
zapraszamy szczególnie grupy parafialne: Oazę Dzieci Bożych, młodzież, Domowy
Kościół, Legion Maryi, Róże Różańcowe, Radę Parafialną, chór i ministrantów. Niech w
tym dniu kościół będzie wypełniony i omodlony.
6. Po uroczystości św. Franciszka organizujemy w najbliższą niedzielę wielki koncert pt.
„Cancico delle creature” czyli „Hymn Stworzeń” św. Franciszka. Wykona go światowej
klasy sopranistka z Austrii - polskiego pochodzenia Grażyna Zielińska. Towarzyszył jej
będzie na organach Stanisław Diwiszek i na skrzypcach prof. Janusz Purzycki. Koncert
odbędzie się po sumie o godz. 11.00, a dokładnie o 11.30, gdyż msza będzie bez kazania,
a po niej koncert w ramach niedzielnej Adoracji. Serdecznie zapraszamy miłośników
muzyki na przyjście właśnie na te msze św. Jest to pierwsze w Lublinie wykonanie tego
utworu. Chcemy także nim uczcić tegoroczną uroczystość Św. Franciszka.
7. Arcybiskup Stanisław Budzik ogłosił za tydzień zbiórkę do puszki na rzecz kościoła w
Syrii. My zbieramy tacę na budowę naszego kościoła.
8. o. Radomił ogłasza, że spotkanie organizacyjne młodzieży do Sakramentu Bierzmowania
odbędzie sie w najbliższa środę o godz. 19.00 w sali klasztornej.
9. Spotkania Młodzieży Franciszkańskiej rozpoczynają się w najbliższą sobotę o godz.
19.15.

10. Weekendowy cykl katechez przedmałżeńskich planowany jest w dniach 15-17 listopada.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. W najbliższy wtorek podczas wieczornej mszy św. modlimy się za naszych solenizantów
o. Cypriana i Br. Damiana. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
12. Jest zatem w tym tygodniu wiele wydarzeń – przypominamy sobie ważniejsze punkty:
Od wtorku Nabożeństwa Różańcowe, w środę spotkanie młodzieży do Bierzmowania,
następnie pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W Piątek wieczorna uroczystość
św. Franciszka i Jubileusz o. Oktawiana oraz poświęcenie nowej rzeźby ołtarzowej, a w
niedzielę po mszy o godz. 11.00 koncert.
13. Wszystkim życzymy obfitości Bożych łask na cały tydzień.

