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15 Niedziela Zwykła – 13 lipca 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Składamy serdeczne podziękowanie tym, którzy w minioną niedzielę uczestniczyli w
pięknej uroczystości ku czci św. Jana z Dukli. Szczególnie dziękujemy tym, którzy czynnie
włączyli się w przygotowania – a tych przygotowań i prac było bardzo dużo. Warto było
jednak i mamy za co Bogu dziękować, gdyż znakomicie dopisała nam pogoda, dopisali
ludzie (szczególnie dużo było spoza naszej parafii) i dopisała atmosfera, która utrzymała się
w wielkiej radości przez cały festyn, zakończony nocną modlitwą przed Najświętszym
Sakramentem. Był to największy festyn, jaki udało nam się dotąd zorganizować i mamy
nadzieję, że Rok św. Jana z Dukli zapamięta nie tylko nasza parafia ale i cały Lublin. Już
niedługo umieścimy na stronie internetowej naszej parafii relację fotograficzną i video.
2. Relikwie w zabytkowej trumience pozostaną u nas jeszcze tylko dzisiaj – jutro zwrócimy je
do kościoła pobernardyńskiego. Pozostanie u nas jednak figura św. Jana z Dukli (którą
zamówiliśmy w Dukli na tę okazję), a która u swej podstawy będzie zawierać fragment
relikwii św. Jana. Ta figura będzie umieszczona w prawej kaplicy naszego kościoła,
a nabożeństwo do św. Jana z Dukli będzie się odbywać w każdy czwartek po mszy św.
wieczornej.
3. Dzisiaj przy stoliku z gazetami można jeszcze nabyć pamiątkowe dewocjonalia ze
św. Janem z Dukli.
4. Wraz z przygotowaniem do festynu zostało wykonane bardzo dużo prac budowlanych na
placu przedkościelnym. Było to ogromne przyspieszenie – chociaż warto było. Niestety
kosztowało nas to o wiele więcej niż mamy, stąd trzeba było pożyczyć, ale mamy nadzieję
że wspólnymi siłami podołamy tym problemom. Szczególnie dziękuję panom Mariuszowi
Pastuszakowi i Mieczysławowi Rola za prowadzenie tych prac i osobisty wkład.
5. W dniu dzisiejszym zapraszamy jeszcze na wieczorne Nabożeństwo Fatimskie ok. godz.
19.00.
6. Od tej niedzieli umożliwiamy uczestniczenie w dodatkowej Mszy św. o godz. 20.00, przez
cały okres wakacyjny w lipcu i sierpniu.
7. Wszystkim wam życzymy miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

