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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 15 czerwca 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższy tydzień będziemy obchodzić dwa ważne święta: Odpust parafialny i Boże Ciało.
2. Odpust parafialny św. Brata Alberta już we wtorek. Msze św. o godz. 7.00, 18.00 i 20.00.
Szczególnie zapraszamy na Mszę odpustową o godz. 18.00. Będzie jej przewodniczył bp Artur
Miziński, sekretarz Episkopatu Polski. Podczas Mszy św. udzieli także Sakramentu
Bierzmowania. W dniu odpustu będzie można nabyć – tak jak w tamtym roku – specjalne
odpustowe „chlebki Brata Alberta”. Zapraszamy serdecznie do udziału w odpuście, gdyż jest to
ważne święto parafialne. Zachęcamy też do spowiedzi świętej, aby mając czyste serca zyskać
odpust zupełny.
3. W czwartek natomiast Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Na Procesję
Bożego Ciała wyjdziemy po Mszy św. o godz. 9.00. Trasa procesji będzie przebiegała podobnie
jak w ubiegłym roku (jej mapka wywieszona jest w przedsionku kościoła i umieszczona w
Internecie). Bardzo prosimy, aby wszystkie domy i bloki zostały pięknie przystrojone.
Przystrojenie domu jest bowiem ukazaniem swojej wiary i czci dla Chrystusa
Eucharystycznego. O przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało prosimy następujące grupy
(podobnie jak w ubiegłym roku): Pierwszy ołtarz między blokami Altanowa 4,6 – motocykliści,
Drugi ołtarz przed blokiem Tarasowa 6 - Wspólnota Domowego Kościoła, Trzeci ołtarz przy
Krzyżu na ul. Willowej – Legion Maryi. Czwarty ołtarz przy kapliczce na skrzyżowaniu ulic
Willowej i Poligonowej – Wspólnota Żywego Różańca. Bardzo prosimy także o przygotowanie
całej Asysty Procesyjnej: Baldachimu, chorągwi, przystrojenie feretronów, niesienie różańca
przez członków Żywego Różańca i drugi przez dzieci. Do sypania kwiatków proszone są
chętne dzieci, zwłaszcza dziewczynki z ostatniej rocznicy I Komunii – próba sypania kwiatków
w poniedziałek po mszy św. wieczornej czyli ok. 18.30. Porządek mszy św. w Boże Ciało tak
jak w każdą niedzielę, chociaż msza św. o godz. 11.00 może być nieco opóźniona, gdyż
zostanie odprawiona dopiero po zakończeniu procesji. Składka na tacę w Boże Ciało
przeznaczona będzie do Kurii na „Centrum Jana Pawła II”.
4. Po odpuście Brata Alberta nie będzie tradycyjnego Festynu parafialnego, ale będzie zamiast
niego inny, nieco później, bo za 3 tygodnie (6 lipca), ale jeszcze ważniejszy, gdyż związany z
obchodami w Polsce Roku Św. Jana z Dukli - patrona Polski, w rocznice 600-lecia jego
urodzin. Jest to Rok patronalny ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej, a ponieważ św. Jan z
Dukli był naszym zakonnikiem-bernardynem, w naszej parafii chcemy go uczcić szczególnie
uroczyście. Obchody połączymy z procesją przeniesienia relikwii aż z centrum miasta
(z kościoła pobernardyńskiego), następnie uroczysta Msza z udziałem znakomitych gości, a po
niej festyn, który będzie szczególnie ciekawy, gdyż z akcentami kultury i zwyczajów
średniowiecza. Już dzisiaj zapraszamy, a bliższy program podamy później.
5. Rada Miasta Lublina informuje, że w związku z naszymi wspólnymi staraniami o budowę ulicy
Kaskadowej zostały już rozpoczęte prace nad dokumentacja projektową, a w następnym roku
jest planowana jej budowa.
6. Na naszym placu przedkościelnym będą jeszcze różne utrudnienia, ale dalsze prace
rozpoczniemy po Bożym Ciele, jeżeli pogoda pozwoli. Prosimy o modlitwy i wsparcie, a za
wszelką dotychczasową pomoc dziękujemy.
7. W dniu dzisiejszym zaprasza jeszcze Klub Dyskusyjny na swoje ostatnie spotkanie przed
wakacjami, na którym referat wygłosi prof. Mieczysław Ryba na temat Unii Lubelskiej i
Europejskiej. Spokanie o godz. 19.00 w klasztornej kawiarence.
Wszystkim życzymy radosnej i pogodnej niedzieli oraz błogosławionego całego tygodnia.

