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XXXII Niedziela – 10 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.

W tym roku organizatorzy kierują naszą uwagę na prześladowania w Nigerii. Być może
nie każdy z nas wie, że co roku ginie za wiarę ok. 105 tyś. chrześcijan, czyli niemal co
5 minut ginie jakiś chrześcijanin, a 200 milionów jest prześladowanych. O tym nie
mówią nam w telewizji ale trzeba sobie uświadomić ten fakt i otoczyć opieką
prześladowanych. Choć świat milczy, my możemy działać. Możemy im pomóc poprzez
modlitwę i ofiary materialnie, gdyż najczęściej prześladowani pozostawiani są bez
środków do życia. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę do puszki na tzw.
fundusz „Pomocy Kościołowi w Potrzebie”. Można też wysłać pomocny SMS – szczegóły na
ulotkach przy wyjściu z kościoła.

2. Rozważając prześladowania tym bardziej cenimy sobie jutrzejsze narodowe święto
odzyskania Niepodległości. Jest to święto państwowe, a nie kościelne, jednak
zachęcamy do gorliwszej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny, dziękując Bogu za dar
uzyskanej wolności i za tych ludzi, którzy o wolność Polski walczyli i zginęli. Prośmy
zaś o ducha patriotyzmu dla Polaków i poszanowanie daru wolności. Zachęcamy do
wywieszenia polskich flag i modlitwę na porannej lub wieczornej Mszy św.
3. Ponieważ daru wolności i sprawiedliwości nie przestrzega się w polskiej radiofonii i telewizji,
w Lublinie organizowany jest kolejny marsz w obronie Telewizji Trwam i katolickich
mediów. Marsz odbędzie się w następną niedzielę o godz. 12.30 począwszy od kościoła
Jezuitów przy ul. Królewskiej. Wyraźmy sprzeciw temu, że katolicy po raz kolejny zostali
oszukani, gdyż Telewizja Trwam zapłaciła już za przyznane miejsce, ale nadal go nie
otrzymała.
4. W miesiącu listopadzie zachęcamy nadal do pamięci modlitewnej za dusze w czyśćcu
cierpiące. Wypominki czytamy o godz. 17.30, połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Natomiast po mszy św. wieczornej odmawiamy Różaniec w intencji zmarłych. Jeżeli ktoś nie
zdążył jeszcze przynieść kartki z wypominkami niech to uczyni dzisiaj.
5. W minionym tygodniu rozpoczęliśmy prace kanalizacyjne na placu przykościelnym.

Równocześnie wykonywana jest kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz doprowadzana
woda do hydrantów w kościele. To bardzo duża ilość rur i zbiorników, rozłożonych po
całym placu. Część prac została już wykonana, a wykopane rowy szybko zasypane aby
można było bezpiecznie chodzić po placu. Zalecamy jednak unikanie chodzenia po
miejscach rozkopanych. Kontynuacja robót będzie w następnym tygodniu. Prosimy was
o modlitwy, aby wszystko przebiegało bezpiecznie i bez większych trudności. Prośmy
też Boga o dobrą pogodę.
6. Informujemy już z większym wyprzedzeniem, że opłatki na Boże Narodzenie będą roznoszone
w naszej parafii dopiero od I niedzieli Adwentu i wyraźnie to ogłosimy. Gdyby przyszedł do
waszego domu ktoś wcześniej, podając się za przedstawiciela parafii, to z pewnością jest to
oszust. Planując roznoszenie opłatków chcielibyśmy zrobić to jak najsprawniej dlatego już
dzisiaj prosimy, aby zgłosiły się do proboszcza te osoby, które byłyby chętne zatroszczyć się o
jeden blok, w którym rozniosą opłatki - najlepiej we własnym bloku, gdzie dana osoba jest już
znana. To z pewnością usprawniłoby i pomogło, aby opłatki dotarły do większości
mieszkańców.

7. W następną niedzielę zapraszamy na spotkanie integracyjne mieszkańców Dzielnicy
Sławin, które organizuje Rada Dzielnicy. Szczegóły spotkania za tydzień ale już dzisiaj
zachęcamy do zarezerwowania sobie niedzielnego popołudnia. Rozpocznie się o godz.
14.00 promocją badań lekarskich, a od godz. 15 do 18 spotkania w klasztornej sali
konferencyjnej.
8. Radę Duszpasterską parafii zapraszamy na spotkanie robocze w środę 20 listopada
o godz. 19.00.
9. Za 2 tygodnie przypadnie ostatnia już niedziela roku kościelnego, która jest obchodzona w
liturgii jako Uroczystość Chrystusa Króla. Pragniemy się do tej uroczystości jak najlepiej
przygotować poprzez odprawienie Nowenny – czyli nabożeństwa przez 9 kolejnych dni.
Pierwszy dzień nowenny rozpocznie się w najbliższy piątek po mszy św. wieczornej.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy, aby Chrystus rzeczywiście zakrólował w
naszych sercach, rodzinach i w całej Ojczyźnie.
10. Życzymy wam wszystkim miłej niedzieli i całego błogosławionego tygodnia.

