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XXVIII Niedziela – 13 października 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym, którzy wczorajszej nocy przyłączyli się w naszym kościele do
międzynarodowego czuwania modlitewnego z papieżem Franciszkiem, który w dniu
dzisiejszym zawierzy cały świat Niepokalanemu Sercu Maryi.
2. Zapraszamy do włączenia się w tą modlitwę zawierzenia także podczas dzisiejszego
nabożeństwa fatimskiego po mszy św. wieczornej. Będzie to ostatnie już w tym roku
nabożeństwo fatimskie z procesją do przydrożnej kaplicy. Prosimy przynieść ze sobą
świece.
3. W dniu dzisiejszym gościmy w naszej świątyni misjonarza z Ugandy o. Teofila, który
swoją obecnością i kazaniem zainicjował tydzień modlitw za misje. Tradycyjnie niedziela
misyjna obchodzona jest w całej Polsce za tydzień ale my przyśpieszyliśmy nieco ten dzień,
gdyż nie jest łatwo spotkać prawdziwego misjonarza, a my mieliśmy możliwość gościć o.
Teofila właśnie dzisiaj, za co mu dziękujemy. Jest on misjonarzem z naszego zakonu, a
nadto odpowiedzialnym za cały Franciszkański Sekretariat Misyjny, dlatego tym bardziej
prosimy o modlitwy w intencji misji prowadzonych przez nasz zakon. O. Teofil przybliżył
nam działalność misyjną w kazaniu ale także dodatkowo przygotował wystawę eksponatów
misyjnych, która można obejrzeć na stolikach pod chórem. Wszelkie misje potrzebują także
naszego wsparcia, szczególnie w obecnych latach, kiedy kraje zachodnie wycofują się z
dofinansowania misji i polscy misjonarze muszą sobie radzić sami. Wasze ofiary są coraz
cenniejsze i potrzebniejsze dlatego, jeżeli ktoś zechce wspomóc, może złożyć ofiarę do
puszki przy wyjściu z kościoła. Bóg zapłać.
4. Także w dniu dzisiejszym obchodzony jest w całej Polsce doroczny Dzień Papieski pod
hasłem „Jan Paweł II - Papież dialogu”. W tym dniu organizowane są w Lublinie różne
koncerty, z których polecamy koncert u kapucynów „Na poczekajce”, gdzie wieczorem ok.
19.00 wystąpi polsko-słowacka kapela „Góralska Hora” z programem zatytułowanym "Nuty
góralskie z pielgrzymek bł. Jana Pawła II do Polski".
5. Radując się z zapowiedzianej kanonizacji papieża Jana Pawła II i Jana XXIII w
niedzielę miłosierdzia 27 kwietnia 2014 r. organizujemy specjalny wyjazd do Rzymu
połączony z 6-dniowa pielgrzymką przez Asyż i Padwę w dniach 24-29 kwietnia. Szczegóły
na tablicy ogłoszeń. Chętni mogą się zgłaszać w zakrystii lub bezpośrednio do o. Oktawiana.
6. W środę przypada 16 października, dzień wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W tym
dniu będzie specjalna taca tzw. „świętopietrze” czyli na Stolicę Apostolską.
7. W dniach 21-23 października zapraszamy na 3 dniowe rekolekcje różańcowe, prowadzone
przez znanego muzyka Jana Budziaszka (perkusistę zespołu „Skaldowie”). W programie
codzienny różaniec o godz. 17.30, Msza św., po niej konferencja i Adoracja Najś.
Sakramentu. Pana Budziaszka będziemy gościć już w następną niedzielę, kiedy osobiście
zaprosi nas na rekolekcje.
8. o. Sebastian zaprasza na spotkanie lektorów (zarówno dorosłych, studentów jak i chłopców
ze szkoły średniej) w poniedziałek o godz. 19.00. Zaprasza także na spotkanie Grupy
Teatralnej w piątek o godz. 19.00.
9. Od następnej niedzieli będzie już możliwość składania kartek z wypominkami na
listopadowe nabożeństwa za zmarłych.
Wszystkim życzymy radosnej niedzieli i błogosławieństwa na cały tydzień

