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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 30 maja 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Na początku pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy w minioną niedzielę czynnie
włączyli się w przebieg wizytacji biskupiej. Szczególnie dziękujemy służbie liturgicznej,
lektorom i kantorom, którzy dyżurowali cały dzień, a także członkom chóru „Albertus”,
którzy niemal na wszystkich mszach św. służyli swoim śpiewem i gorliwie się
przygotowywali. Dziękujemy także wszystkim przedstawicielom grup parafialnych, którzy
przyszli na spotkanie z biskupem. Wizytacja przebiegła bardzo pozytywnie.
2. Dzisiaj na mszy o godz. 11.00. uroczystość Rocznicy 1 Komunii Św.
3. Po dzisiejszych mszach św. zbiórka ofiar do puszek na KUL.
4. Także dzisiaj po południu w naszym mieście organizowany jest – Marsz Życia. Rozpocznie
się programem na scenie o godz. 14.30 przed budynkiem KUL-u, potem przemarsz ulicami:
Al. Racławickie, Krakowskie Przedmieście i ul. Królewska, a zakończy go Eucharystia w
Archikatedrze Lubelskiej o godz. 17.00.
5. W najbliższy czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Na
Procesję Bożego Ciała wyjdziemy po Mszy św. o godz. 9.00. Trasa procesji jest
wywieszona w przedsionku kościoła i umieszczona w Internecie. Bardzo prosimy, aby
wszystkie domy i bloki zostały pięknie przystrojone. Przystrojenie domu jest bowiem
ukazaniem swojej wiary i czci dla Chrystusa Eucharystycznego. Ołtarze na Boże Ciało
przygotowują w tym roku następujące grupy: Pierwszy ołtarz między blokami Altanowa
4,6 – br. Damian i motocykliści, Drugi ołtarz przed blokiem Tarasowa 6 - Wspólnota
Domowego Kościoła, Trzeci ołtarz przy Krzyżu na ul. Willowej – Legion Maryi.
Czwarty ołtarz przy kapliczce na skrzyżowaniu ulic Willowej i Poligonowej –
Wspólnota Żywego Różańca. Bardzo prosimy także o przygotowanie całej Asysty
Procesyjnej: Baldachimu, chorągwi, przystrojenie feretronów, niesienie różańca przez
członków Żywego Różańca i drugi przez dzieci. Tradycyjnie w procesji biorą udział
wszystkie dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe. Dziewczynki powinny sypać kwiatki,
ale aby się do tego dobrze przygotowały, prosimy o przyjście na próby w poniedziałek,
wtorek i środę po mszy św. wieczornej czyli ok. 18.30. Na próbę mogą przyjść także
inne dzieci, które są chętne do sypania kwiatków. Przygotowań będzie zatem sporo, ale
uczczenie Bożego Ciała tego wymaga. Porządek mszy św. w Boże Ciało tak jak w
niedzielę, chociaż msza św. o godz. 11.00 może być nieco opóźniona, gdyż zostanie
odprawiona dopiero po zakończeniu procesji. Składka na tacę w Boże Ciało
przeznaczona będzie do Kurii na „Centrum Jana Pawła II”.

6. Po czwartkowej uroczystości obchodzić będziemy Oktawę Bożego Ciała, czyli przez 8
kolejnych dni codziennie wieczorem, po nabożeństwie czerwcowym o godz. 17.30
wychodzić będziemy na krótką procesję po placu kościelnym. Również wtedy prosimy
asystę procesyjną i dzieci sypiące kwiaty.
7. W piątek zakończenie nabożeństw majowych, w sobotę rozpoczynamy nabożeństwa
czerwcowe do Serca Pana Jezusa. Będzie to także pierwsza sobota miesiąca. Dzieci, które

przez cały miesiąc maj zbierały sobie na nabożeństwach wyklejanki (puzzle z Matką Bożą
Fatimską) niech je przyniosą i pokażą w piątek, a w niedziele otrzymają nagrody.
8. W następną niedzielę przypada 1 niedziela miesiąca, a w związku z tym zmiana tajemnic
różańcowych po mszy św. o godz. 9.00, a dla dzieci po mszy o godz. 13.00. Składka na tacę
jak zwykle na budowę kościoła – o co szczególnie prosimy w związku ze zbliżającymi się
pracami.
9. Za tydzień także polskie Święto Dziękczynienia. Z tej racji po mszy św. zbierane będą
ofiary do puszki na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
10. Na koniec ogłoszenie nieco wyprzedzające, ale mimo wszystko już bardzo pilne, gdyż za
niecały miesiąc, 23 czerwca zorganizujemy kolejny Festyn Parafialny (tradycyjnie w
niedzielę po odpuście Brata Alberta). Chcemy go zorganizować jeszcze przed
rozpoczęciem wykopów kanalizacyjnych na placu kościelnym, bo później nie będzie już
możliwości. Festyn planujemy od godz. 12-22, a program zapowiada się dosyć bogaty,
wymagający wiele przygotowań. Bardzo zatem proszę Radę Parafialną na spotkanie w
następną środę (za tydzień) o godz. 19.00. Na scenie wystąpią zaproszeni goście, ale mile
widziane byłyby występy samych parafian (dzieci i nie tylko), dlatego prosimy o
zgłaszanie się czym prędzej chętnych osób. Czekamy także na wszelkie wasze pomysły i
propozycje. Tradycyjnie zorganizujemy Loterię fantowa, dlatego prosimy, aby fanty
przynosić już od dzisiaj do zakrystii. Fanty, to dobry sposób, aby z domu wynieść
niepotrzebne już, a bardzo piękne zabawki, które wylosuje sobie inne dziecko i będzie
się cieszyć. W ten sposób nastąpi naturalna wymiana zabawek, a przy okazji pomoc
finansowa w budowie kościoła. Cel festynu jest bowiem dwojaki: po pierwsze spotkanie
się i integracja parafian w miłej atmosferze, a po drugie zbieranie środków na budowę
kościoła, gdyż czeka nas niezwykle kosztowna praca przy kanalizacji placu. Trzeba
połączyć przyjemne z pożytecznym. Prosimy zatem o zarezerwowanie sobie wolnego
czasu i zapraszanie swoich znajomych, aby było nas jak najwięcej. Bliższy program
podamy później.
11. Zaraz po tej mszy św. (dzisiaj i w następną niedzielę) O. Cyprian i młodzież ze
Wspólnoty Imienia Jezus zaprasza na wystawę ikon w naszym starym kościółku.
Będzie tam można obejrzeć wystawę ikon wykonanych w naszej klasztornej pracowni
artystycznej Św. Łukasza. Będzie można także uzyskać informację na temat
planowanego wakacyjnego kursu pisania ikon. Zapraszamy.

Wszystkim życzymy radosnej i pogodnej niedzieli oraz błogosławionego całego tygodnia.

