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XXVII Niedziela – 6 października 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Jutro przypada święto Matki Bożej Różańcowej. Przez cały zaś październik odprawiamy
nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy do uczestnictwa, zwłaszcza
dzieci i młodzież. Dla dzieci rozdawane są codziennie specjalne wyklejanki.
2. Dzisiaj po mszy św. o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych, a dla Róży dziecięcej po mszy
św. o godz. 13.00.
3. Dzisiaj po mszy św. o godz. 11 odbędzie sie w naszym kościele 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. Serdecznie zapraszamy. Jeżeli nawet
ktoś już był w kościele, to może przyjść specjalnie na godz. 11.30, aby wysłuchać koncertu. Jest
to pierwsze w Lublinie wykonanie tego utworu. Chcemy także nim uczcić tegoroczną
uroczystość Św. Franciszka.
4. o. Radomił ogłasza, że spotkanie dla rodziców młodzieży przygotowującej się do Sakramentu
Bierzmowania odbędzie się dzisiaj o godz. 19.00 w sali klasztornej.
5. Weekendowy cykl katechez przedmałżeńskich planowany jest w dniach 15-17 listopada.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
6. W poniedziałek odbędzie się w klasztorze spotkanie dotyczące budowy drogi przy ul.
kaskadowej. Zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Miasta i Spółdzielni Felin. Mając na
względzie dużą wagę tego problemu zachęcamy do obecności wszystkich zainteresowanych
mieszkańców ul. Kaskadowej i Pergolowej. Spotkanie o godz. jutro 16.30 w sali klasztoru.
7. Za tydzień w niedzielę obchodzić będziemy XIII Dzień Papieski. Przy okazji będzie też
ogólnopolska zbiórka ofiar puszek na Papieski Fundusz wspierania uzdolnionej młodzieży.
8. Dziękujemy tym wszystkim, którzy przyszli do naszego kościoła w miniony piątek na wielką
uroczystość św. Franciszka z Asyżu. Podczas uroczystości poświęciliśmy nową rzeźbę w
ołtarzu głównym, przedstawiającą św. Franciszka, adorującego pod krzyżem rany Pana
Jezusa. Rzeźbę wykonał pan Rafał Namiota (podobnie jak krzyż). Nie jest to jeszcze koniec
budowy ołtarza głównego, gdyż brakuje jeszcze rzeźby po prawej stronie krzyża oraz
docelowego tabernakulum. Także skała pod krzyżem jest także w trakcie tworzenia. Mimo
wszystko cieszymy sie, że udało się wykonać kolejny element. Koszt rzeźby św. Franciszka
wyniósł 16 tyś. zł. Tym razem sfinansował to nasz klasztor (jako rzeźbę swojego
zakonodawcy), ale także dlatego aby nie uszczuplać konta budowy przeznaczonego aktualnie na
kanalizację placu przedkościelnego – gdyż sporo nam jeszcze brakuje.
9. Dziękujemy jednak za wszelkie wasze wsparcie budowy. W minionym miesiącu wpłynęło
łącznie (na tace i na konto) 5430 zł. Brakuje nam jeszcze ok. 45 tyś zł. Chcielibyśmy jak
najszybciej zacząć te prace kanalizacyjne, ale trzymają nas zarówno sprawy urzędowe jak i brak
dostatecznych finansów.
10. W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka, który 13 października zawierzy świat
Niepokalanemu Sercu NMP, diecezja rzymska, w łączności z sanktuariami maryjnymi na całym
świecie, 12 października (w sobotę) organizuje międzynarodowe czuwanie maryjne
„Z Maryją poza noc”. Archidiecezja lubelska włącza się do tej wielkiej modlitwy i zaprasza do
katedry. O godz. 19:00 zostanie odprawiona Msza święta, a następnie o 19:35, poprzez
transmisję telewizyjną, połączy się z wiernymi całego świata. Kto zechce, może także przyjść
na modlitwę do naszego kościoła na Maryjne czuwanie, w łączności z Ojcem i całym światem.
11. Przy wyjściu z kościoła ogłoszona dziś w całej Polsce zbiórka na rzecz kościoła w Syrii.

