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XXVIII Niedziela – 12 października 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym obchodzony jest w całej Polsce doroczny Dzień Papieski pod hasłem
„Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie”. Przy okazji organizowana jest ogólnopolska zbiórka ofiar
do puszek na Papieski Fundusz wspierania uzdolnionej, a biednej młodzieży – także z naszej
diecezji. Fundusz ten jest ideą budowania żywego pomnika ku czci św. Jana Pawła II. Specjalne
puszki wystawione są przy wyjściu z kościoła.
2. W czwartek przypada 16 października, dzień wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
W tym dniu będzie specjalna taca tzw. „świętopietrze” czyli na Stolicę Apostolską.
3. W poniedziałek 13 X zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie po mszy św.
wieczornej. Będzie to ostatnie już w tym roku nabożeństwo fatimskie z procesją do
przydrożnej kaplicy. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
4. W najbliższą sobotę odbędzie się w naszym kościele doroczny Zlot Generalny Kurii
Legionu Maryi z całego Lublina. Początek modlitw od 9.30.
5. Od następnej niedzieli będzie możliwość składania kartek z wypominkami na listopadowe
nabożeństwa za zmarłych.
6. W dniu dzisiejszym kończy się trzydniowy międzynarodowy Kongres naukowy ku czci
św. Jana z Dukli, zorganizowany w trwającym Roku św. Jana z Dukli przez Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej, pod hasłem „Dehumanizacja i depersonalizacja w medycynie i
świecie współczesnym, a życie św. Jana z Dukli”. Zaproszeni zostali najwięksi profesorowie
medycyny z całego świata i wybitni dostojnicy Kościoła. Zainteresowanych tą tematyką
odsyłamy na stronę internetową patron2014.pl , gdzie można znaleźć bezpośrednią relację z
przebiegu sympozjum oraz zobaczyć i posłuchać wszystkich wykładów, tłumaczonych także na
j. polski.
7. Nasza parafia z okazji Roku św. Jana z Dukli pragnie wykonać jeszcze jedną pamiątkę w
formie pomnika z figurą i tryskającym źródełkiem św. Jana z Dukli. Ta budowla z kamienia
została już rozpoczęta na placu. Dobiega także końca utwardzenie trenu przed bocznym
wejściem do kościoła. Dziękujemy wszystkim za okazywaną pomoc, ofiary i modlitwy.
Dziękujmy także za dzisiejszą wspólną modlitwę i wypraszamy u Boga błogosławieństwo dla
was na cały nadchodzący tydzień.

