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XXVII Niedziela – 5 października 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w dniu wczorajszym przyszli do naszego kościoła na
uroczystość św. Franciszka z Asyżu, naszego zakonodawcy. Dziękujemy szczególnie chórowi
„Albertus” i licznie przybyłym ministrantom.
2. Dzisiaj po mszy św. o godz. 9.00 zmiana tajemnic różańcowych, a dla dzieci po mszy św. o
godz. 13.00. Także dzisiaj specjalne spotkanie organizuje Róża Matki Bożej Różańcowej w
swoje święto patronalne. Dziękujemy Wspólnocie Żywego Różańca za ofiarowany dzisiaj nowy
obrus na ołtarz w naszym kościele.
3. W najbliższy wtorek przypada święto Matki Bożej Różańcowej. Przez cały zaś październik
odprawiamy nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Zachęcamy do uczestnictwa,
zwłaszcza dzieci i młodzież. Dla dzieci rozdawane są codziennie specjalne wyklejanki,
w których uczą się, jak modlić się za całą swoją rodzinę.
4. Spotkania przygotowawcze dzieci do I Komunii św. odbywać się będą w każdą I i III niedziele
miesiąca o godz. 12.15. Także w dniu dzisiejszym.
5. Spotkanie młodzieży do bierzmowania rozpocznie się dzisiaj o godz. 17.00.
6. o. Radomił zaprasza także na spotkanie Młodzieży Franciszkańskiej w soboty o godz. 19.00.
7. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na swoje kolejne spotkanie z cyklu „Aktywny Sławin”. Tym
razem gościem specjalnym będzie prof. Mieczysław Ryba – wykładowca KUL i prezes Klubu
Inteligencji Katolickiej w Lublinie.
8. Za tydzień w niedzielę obchodzić będziemy XIV Dzień Papieski. Przy okazji będzie też
ogólnopolska zbiórka ofiar do puszek na Papieski Fundusz wspierania uzdolnionej młodzieży.
Bierze w niej udział co roku blisko 100 tys. wolontariuszy. W związku z tym Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza młodzież i dorosłych by dołączyli się do wolontariatu w
Lublinie i kwestowali na cel wspomnianego funduszu, który jest budowaniem „żywego”
pomnika św. Jana Pawła II. Chętni mogą dołączyć do sztabu wolontariatu w dniach od 10 do 12
października. Więcej informacji na plakacie przy wyjściu z kościoła oraz na stronie
www.ksm.lublin.pl .
9. W najbliższym czasie po niektórych Mszach św. będą przed kościołem zbierać podpisy
poparcia kandydaci na Radnych miasta Lublina z naszej dzielnicy. Dzisiaj uczyni to nasz
parafianin Stanisław Brzozowski z ul. Poligonowej, członek Rady Parafialnej, lektor, członek
chóru i prezes Klubu Dyskusyjnego. Bardzo zaangażowany w różne akcje patriotyczne. Być
może zgłoszą się też inni kandydaci, o których poinformujemy. Warto jednak poprzeć kogoś z
naszej dzielnicy, aby nasze osiedle i domy nie były zapomniane i pomijane w działaniach
miasta.
10. Grupa charytatywna Rady Duszpasterskiej będzie rozdzielać potrzebującym jabłka przydzielone
przez Caritas w najbliższą środę o godz. 19.00.
11. Dziękujemy tym , którzy wspierają budowę naszego kościoła. Aktualnie trwają prace na placu
przed wejściem do klasztoru. Tych różnych prac jest jeszcze wiele, ale teraz stwierdziliśmy, że
w jesieni i przy zbliżającej się zimie najważniejsze jest udrożnienie bocznego wejścia do
kościoła (które wkrótce będzie często używane) i wejścia do klasztoru, gdzie codziennie jest
największy ruch: dzieci, młodzieży i różnych grup, a warunki były najgorsze. Prace te
oczywiście znacznie przekraczają nasze możliwości finansowe, bo opiewają na ok. 70 tyś. zł.,
których jeszcze nie mamy, ale liczymy na Bożą opatrzności i wasze wsparcie. Dziękujemy za
dzisiejszą ofiarność i za cały miniony miesiąc, w którym wpłynęło łącznie (na tace i na konto)
8730 zł. Niech Bóg wynagrodzi wszystkim darczyńcom obfitym błogosławieństwem.
(verte)

12. W tym tygodniu zapraszamy jeszcze na specjalne wydarzenie, którym jest wielki
międzynarodowy Kongres Naukowy, organizowany z okazji trwającego Roku Św. Jana z
Dukli. Organizuje go Centrum Onkologii Ziemi Lubelskie i Fundacja św. Jana z Dukli.
Zaproszeni są najwięksi profesorowie z całego świata i wybitni dostojnicy Kościoła.
Sympozjum będzie trwało 3 dni: 10, 11 i 12 października. Prelekcje odbywać się będą w 3
miejscach: w sali kongresowej Uniwersytetu Przyrodniczego, w Auli KUL i na zamku
lubelskim. Tematem przewodnim będzie „Dehumanizacja i depersonalizacja w medycynie i
świecie współczesnym, a życie św. Jana z Dukli”. Wiemy, że w naszej parafii jest wielu
pracowników służby zdrowia, lekarzy i pielęgniarek, dlatego może ich zainteresować ten temat,
tym bardziej, że prelegentami będą najwięksi profesorowie i sławy w dziedzinie medycyny.
Program można zobaczyć w gablocie przy wyjściu z kościoła lub na stronie internetowej naszej
parafii, na której wybieramy zakładkę patronalnego Roku 2014. Zachęcamy.
13. Wszystkim życzymy miłej niedzieli i owocnej pracy w całym nadchodzącym tygodniu.

