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Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 12 maja 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj dzień I Komunii Św. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 po raz pierwszy przyjmie
(przyjęło) Pana Jezusa 71 dzieci z naszej parafii. Pamiętajmy o nich w modlitwie.
2. Rocznica 1 Komunii Św. odbędzie się za 2 tygodnie 26 maja. W związku z tym prosimy
rodziców i dzieci z ubiegłorocznej Komunii na spotkanie organizacyjne, które odbędzie
się dzisiaj po mszy św. o godz. 13.00, czyli ok. godz. 14.00.
3. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 we wtorek: Święto Św. Macieja apostoła
 w czwartek: św. Andrzeja Boboli – patrona Polski.
4. W następną niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Będzie to także ważny dla
naszej parafii dzień wizytacji biskupiej. Przyjedzie do nas ks. bp. dr hab. Józef Wróbel.
Powitamy go przed kościołem przed pierwszą Mszą św. o godz. 7.00. Wizytacja będzie
miała określony porządek dlatego bardzo prosimy, aby na mszy o godz. 9.00 obecni byli
członkowie wszystkich grup religijnych czyli Róże Różańcowe, Legion Maryi, Domowy
Kościół, młodzież itd., z którymi biskup po mszy św. chce się spotkać. Na mszy o godz.
11.00 niech będzie obecna Rada Duszpasterska, która po mszy św. będzie miała osobne
spotkanie z biskupem. Msza o godz. 13.00 jak zawsze z udziałem dzieci, Oazy dzieci
Bożych, dzieci pierwszokomunijnych. Podczas mszy o godz. 18.00 ks. biskup udzieli
Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Wizytacja biskupa, to także czas łaski
Bożej dla parafii, dlatego otaczajmy się wzajemną modlitwą.
5. Dzisiaj i w następną niedzielę przewidziana jest w całej diecezji lubelskiej akcja zbiórki
podpisów pod projektem ustawy zapewniającej ochronę chorych, nienarodzonych dzieci.
W 2011 r. zostało bowiem zabitych na skutek obowiązującej teraz ustawy aż 620
chorych dzieci. Organizatorski komitet „Stop aborcji” przytacza tu słowa bł. Jana
Pawła II: „Wołam do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i całego świata, do
wszystkich ludzi bez wyjątku. Każdy człowiek poczęty w łonie matki ma prawo do życia”.
Zachęcamy zatem do podpisania się pod obywatelskim projektem. Przy wyjściu z
kościoła, przy stoliku z gazetami jest wystawiony ten projekt i będzie można złożyć swój
podpis. Potrzebny jest numer PESEL. Gdy ktoś go nie pamięta dzisiaj, można to zrobić
za tydzień. Organizatorzy planują zebrać milion podpisów.
6. W tym tygodniu zmarła w naszej wspólnocie najstarsza parafianka pani Feliksa Gromek
z ul. Gen. Ducha, przeżywszy 104 lata. Pogrzeb odbędzie się w środę. Wieczny
odpoczynek racz jej dać Panie....
Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli, zwłaszcza tym, którzy w swoich rodzinach
świętują dziś dzień I Komunii Św.

