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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym, którzy uczestniczyli w Oktawie Bożego Ciała, a zwłaszcza paniom, które
przygotowały wianki na zakończenie oktawy.
2. Dzisiejsze ofiary na tace przeznaczone są na Stolicę Apostolską – tzw. Świętopietrze.
3. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: Pierwszy czwartek, Piątek i sobota
miesiąca oraz wszystkie nabożeństwa z nimi związane. W I piątek odwiedziny chorych a od
godz. 17.30 spowiedź pierwszopiątkowa. W środę wieczorny różaniec poprowadzi grupa
modlitewna matki Bożej Skalnej.
4. W następną niedzielę będziemy obchodzić wielką uroczystość ku czci św. Jana z Dukli,
patrona obecnego roku 2014, ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej w 600-lecie jego
urodzin i w 275-lecie ogłoszenia patronem Polski. W programie uroczystości przewidziane
jest przewiezienie relikwii św. Jana z kościoła pobernardyńskiego na starym mieście,
następnie uroczysta msza św. o godz. 13.00, a po niej specjalny festyn z wieloma
atrakcjami. Prosimy was szczególnie o obecność na godz. 13.00 (nawet, jeżeli ktoś
zazwyczaj chodzi na wcześniejszą godzinę, to za tydzień dobrze, aby przyszedł na 13-tą)
gdyż wtedy przed kościołem powitamy na placu relikwie, które będą przewiezione przez
miasto w uroczystym orszaku, w zaprzęgach konnych, w bryczkach, na czele z rycerską
husarią (gdyż św. Jan jest także patronem rycerstwa polskiego). Uroczystość będzie
prowadził ks. bp. Mieczysław Cisło, a kazania wygłosi o. Azariasz Hess, który specjalnie
przyjedzie z Rzymu. Po mszy św. będzie możliwość ucałowania trumienki z relikwiami św.
Jana, a w tym czasie zaśpiewa i zagra znakomity zespół muzyki dawnej „Scholares Minores
pro Musica Antiqua”. Po uroczystościach przygotowaliśmy dla was festyn, który rozpocznie
się przed godz. 15-tą. Festyn będzie miał w tym roku szczególny charakter, gdyż św. Jan
żył 6 wieków temu, najpierw jako pustelnik w Dukli, potem w zakonie jako bernardyn i
zmarł we Lwowie (wtedy polskim Lwowie) - pragniemy więc nawiązać do jego czasów i
dawnych zwyczajów. Stąd na festynie będzie dużo atrakcji z dawnych wieków, pokazy
rycerskie, łucznicze, przebieralnia, specjalna strefa średniowieczna dla dzieci, warsztaty
heraldyczne itp. Także jedzenie będzie przygotowane w stylu dawnym i domowym. Ogólny
program festynu wywieszony jest na plakatach. Na scenie program będzie szczególnie
bogaty, gdyż zaproszonych jest wiele zespołów. Początek występów na scenie będzie
utrzymany w charakterze muzyki dawnej (wystąpi słynny zespół wokalny KAIROS, a
pokazy tańca dawnego da zespół Belriguardo). Potem będziemy przechodzić do
współczesności. Zaproszony został także pan Andrzej Rosiewicz, który po godz. 16.00 da
swój koncert, aby wprowadzić trochę humoru. O godz. 17-tej przedstawimy różną muzykę
ku czci św. Jana z Dukli – będą to także specjalnie skomponowane nowe utwory, których
warto posłuchać. Ok. godz. 18-tej rozpocznie się tzw. „Pojedynek na wiedzą historyczną o
św. Janie z Dukli”. Będzie to konkurs z nagrodami (pierwszą nagrodą będzie komputerowy
tablet) dlatego warto się przygotować. Materiały do nauki o św. Janie znajdują się na naszej
stronie internetowej. Wieczorem będzie więcej muzyki do zabawy i tańca, natomiast o godz.
21 zmienimy nieco charakter festynu i zakończymy godzinnym „Wieczorem uwielbienia”
czyli modlitwą przy znakomitej muzyce zespołu Guadalupe. Na to naprawdę warto przyjść.
Podczas całego festynu będzie także obecny na placu specjalny samochód do badań
przeciwrakowych tzw. Cytomammobus, wykonujący bezpłatne badania mammograficzne i
cytologiczne, a także specjalny gabinet lekarza chirurga onkologa (jest to specjalny dar od

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, którego patronem jest św. Jan z Dukli. Zachęcamy do
skorzystania z tej niecodziennej okazji – cytomammobus będzie już od godz. 9.00.
Zachęcamy do bliższego zapoznania się z programem całej uroczystości. Plakaty są
wywieszone, a także dostępne w Internecie. Przyjdźcie nie tylko sami, ale zaproście także
swoich bliskich i znajomych. Jest to bowiem uroczystość nie tylko nasza, ale ogólnolubelskie obchody uroczystości św. Jana z Dukli. Przygotowania kosztują nas ogromnie
dużo wysiłku, dlatego nie zmarnujmy ich. Dziękuje Radzie Duszpasterskiej za włączenie się
w przygotowania. Was także prosimy o dołożenie swojej cząstki, poprzez upieczenie
smacznych ciast festynowych, tak jak to zawsze robicie. Ciasta można przynosić już w
sobotę wieczorem, po godz. 18-tej i w niedzielę do południa. Będzie trzeba także dużo
pomocy przy porządkowaniu placu przed kościołem, bo sami widzicie ile jeszcze nas czeka.
W dniu wczorajszym wylane zostały ławy pod fundamenty dalszej części frontonu kościoła,
jutro zostaną dokończone fundamenty i wtedy zaczniemy wyrównywać teren. Pracować
będziemy codziennie, i jeżeli ktoś byłby chętny pomóc, to jest mile widziany. (W dniu
wczorajszym były robione ogólne porządki, do których prosiłem o pomoc parafian, ale
niestety przyszło tylko 4 mężczyzn z całej parafii. To trochę dziwne i przykre, ale dziękuje
serdecznie tym, którzy przyszli – są to zresztą ciągle te same osoby.) Mam nadzieję, że w
tym tygodniu będzie większe zaangażowanie, a szczególnie, że wszyscy przyjdziecie na
uroczystości i na festyn, aby nasza praca nie była zmarnowana. prosimy was także o
modlitwy, by pogoda nam sprzyjała i Pan Bóg błogosławił.
5. W naszej wspólnocie klasztornej wśród nowych zakonników pragniemy powitać
o. Emmanuela Nowaka, który w miejsce o. Ksawerego będzie pełnił funkcje ekonoma
klasztoru. Witając go życzymy, aby jego posługa w naszej parafii była dla niego radością i
pożytkiem dla wszystkich wiernych. O to błogosławieństwo prośmy na końcu Mszy św. dla
niego i dla całej naszej wspólnoty.

