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2 Niedziela Wielkanocna – 27 kwietnia 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj z racji szczególnej Uroczystości Bożego Miłosierdzia zapraszamy dodatkowo na
godz. 15.00, na „Godzinę Miłosierdzia” i nabożeństwo z odśpiewaniem Koronki.
Wsłuchujemy się dziś w słowa Pana Jezusa wypowiedziane do św. S. Faustyny „Pragnę, aby
pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia. - ... gdy usłyszysz, jak zegar bije
trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim,... W godzinie tej uprosisz wszystko dla
siebie i dla innych; w tej godzinie stała się łaska dla świata całego.(Dz 1572) Zachęcamy więc
do modlitwy i przyjścia na godz. 15.00.

2. Dzisiaj także wyjątkowy dzień z racji kanonizacji naszego rodaka Jana Pawła II.
Dziękuje tym wszystkim, którzy przez 9 tygodni przygotowywali się do tego wydarzenia
poprzez nowennę, a także ostatniej nocy czuwali na modlitwie. Niech św. Jan Paweł II
wynagrodzi wam wstawiennictwem w niebie. My mamy to szczęście, że w naszym
kościele są relikwie krwi Jana Pawła II – dzisiaj będą one przez cały dzień wystawione w
bocznej kaplicy przez obrazem, aby każdy kto zechce, mógł się pomodlić, zapalić
świeczkę i uczcić świętego Jana Pawła II. Także na kartkach można złożyć swoje prośby.
Tych próśb mamy bardzo dużo, ale wszystkie je czytamy i modlimy sie w tych
intencjach w każdą sobotę.
Na pamiątkę kanonizacji została wykonana do naszej parafii specjalna chorągiew
procesyjna z wizerunkiem św. Jana Pawła II (z jednej strony) i Jezusa Miłosiernego
(z drugiej strony). Ufundowała ją rodzina Brzozowskich. Dziękuje także rodzinie Kozioł
za odnowienie ołtarzyku dla św. Jana Pawła II.
3. Drugie wydarzenie związane z kanonizacją będzie miało miejsce za tydzień, w niedzielę,
kiedy o godz. 19.00 połączymy się telewizyjnie z kilkoma miastami, aby wspólnie
odśpiewać papieską „Barkę”.
4. W tym tygodniu zaczyna się nowy miesiąc maj, a wraz z nim nabożeństwa majowe.
Pierwsze nabożeństwo w czwartek, połączone z procesją eucharystyczną. Serdecznie
zapraszamy do udziału w tych maryjnych nabożeństwach zarówno tutaj w kościele, jak i
do pielęgnowania pięknej tradycji śpiewania „majówek” przy przydrożnych kaplicach.
W naszym kościele nabożeństwa będą o godz. 17.30, a w późniejszych godzinach przy
4 kaplicach: przy ul. Willowej, Poligonowej i na Sławinku. Zachęcamy zwłaszcza dzieci,
które – jak co roku – będą mogły zbierać sobie specjalne wyklejanki.
5. W czwartek 1 maja obchodzimy wspomnienie św. Józefa.
6. W sobotę 3 maja Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Porządek mszy św. jak w
każdą niedzielę.
7. W tym tygodniu przypadają także dni odnowy religijnej: I Czwartek, Piątek i Sobota
miesiąca – oraz wszystkie nabożeństwa z nimi związane. W Piątek odwiedzimy chorych.
Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.00 – dla wszystkich, łącznie z dziećmi.
8. Za tydzień 1 niedziela miesiąca dlatego przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych,
a po mszy po godz. 9.00 spotkanie wielkanocne dla Wspólnoty Żywego Różańca i
Legionu Maryi.
9. Spotkanie wielkanocne dla Rady Duszpasterskiej będzie nieco później, po weekendzie
majowym,
w
czwartek
8 maja
po
mszy
o
godz.
18.00.

10. Teraz ważne informacje dla dzieci obchodzących za 2 tygodnie 11 maja Rocznicę
I Komunii Św.. Będą 2 grupy: z naszej parafii o godz. 11.00 i ze szkoły Paderewskiego o
godz. 13.00. Spotkania organizacyjne z dziećmi i rodzicami z naszej parafii będą we
wtorek i piątek (6, 9 maja), zaś dla dzieci ze szkoły Paderewskiego w poniedziałek i
środę (5, 7 maja) o godz. 19.00. Spowiedź dla wszystkich dzieci będzie w sobotę przed
Rocznicą od godz. 16.00.
11. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie ogłasza nabór dzieci do klas
I Gimnazjum nr 27, które zacznie funkcjonować od 1 września 2014 r. w nowej szkole
przy ul. Sławinkowskiej – czyli obok nas. Zapisy są w sekretariacie szkoły przy alei
Warszawskiej. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
Wszystkim wam życzymy obfitości łask od Miłosiernego Jezusa, radosnej niedzieli i wielkiego
świętowania w tym tygodniu doniosłych uroczystości zarówno religijnych jak i narodowych.
Na zakończenie dzisiejszej Mszy św. odśpiewamy dziękczynne Te Deum za kanonizację naszego
papieża.

