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Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 19 maja 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a zarazem ważny dla naszej parafii
dzień wizytacji biskupiej. Przez cały dzień gościmy ks. bpa dr hab. Józefa Wróbla.
Powitaliśmy go przed kościołem o godz. 6.50. Wizytacja ma określony porządek. Na
mszy o godz. 9.00 uczestniczą członkowie wszystkich grup religijnych czyli Róże
Różańcowe, Legion Maryi, Domowy Kościół, młodzież itd., z którymi biskup po mszy
św. będzie miał spotkanie. Na mszy o godz. 11.00 uczestniczy 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 (44 osoby).
Wizytacja biskupa, to także czas łaski Bożej dla parafii, dlatego otaczajmy się wzajemną
modlitwą.
2. Z dniem dzisiejszym kończy się już okres Wielkanocny. Jutro znikną wszystkie
dekoracje wielkanocne i rozpoczniemy liturgiczny okres zwykły. Ale....
3. pomimo zwykłego okresu czeka nas wiele świąt:
 już jutro, w poniedziałek: Święto Matki Bożej, Matki Kościoła
 w środę: wspomnienie św. Rity
 w czwartek: bardzo ważna sprawa – nowe święto ! – Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Jest to święto wprowadzone w ostatnich
dniach pontyfikatu papieża Benedykta XVI, a jego obchody zatwierdzono dla
Polski na czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. A więc w najbliższy
czwartek. Serdecznie zapraszamy do kościoła.
 w piątek obchodzimy wspomnienie NMP Wspomożycielki wiernych.
 w niedziele za tydzień, uroczystość Trójcy Przenajświętszej.
4. W następną niedzielę (26 maja) także Rocznica 1 Komunii Św. na mszy o godz. 11.00.
5. Również w następną niedzielę zbiórka ofiar do puszek na KUL.
6. Dzisiaj kontynuujemy rozpoczętą tydzień temu w całej diecezji lubelskiej zbiórkę
podpisów pod projektem ustawy zapewniającej ochronę chorych, nienarodzonych dzieci.
Kto jeszcze tego nie uczynił, ma okazję dzisiaj. Stoliki z listami są pod chórem.
7. Jest jeszcze ważne ogłoszenie, ale nie chce przedłużać więc tylko wspomnę krótko, że
kolejny Festyn Parafialny planujemy na 23 czerwca, czyli w niedzielę po odpuście
Brata Alberta. Szczegóły przedstawimy za tydzień, natomiast już dzisiaj bardzo proszę o
zarezerwowanie sobie wolnego czasu i o zgłaszanie się osób chętnych do wystąpienia na
scenie. Szczególnie mile widziane są występy waszych dzieci. Festyn będzie trwał 10
godzin, a program niezwykle bogaty. Czekamy także na wasze pomysły.
8. Przypominamy, że przez cały miesiąc odprawiane są Nabożeństwa majowe zarówno w
naszym kościele o godz. 17.30, jak i wedle pięknej polskiej tradycji przy przydrożnych
kapliczkach np. o godz. 19.30 (przy kaplicy w górnej części ul. Willowej i na Sławinku),
o 19.00 przy ul. Poligonowej, a o 20.00 (przy kaplicy na początku Willowej).
Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli, a ks. biskupa-wizytatora, prosimy o pasterskie
błogosławieństwo.

