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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Najpierw dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania w ostatnią
niedzielę odpustowego kiermaszu. Tym, którzy upiekli ciasta, obsługiwali stoiska, a także
tym, którzy kupowali. Zebrane ofiary w kwocie 1300 zł. zasiliły konto budowy kościoła.
2. Dziękujemy też kilku paniom za troskę o kwiaty przed kościołem i w kościele.
3. W dniu dzisiejszym mieszkańcy ulicy Poligonowej zapraszają na specjalną uroczystość
patriotyczną, która rozpocznie się o godz. 16:00 Mszą Św. przy kaplicy na ul. Poligonowej,
podczas której będzie miało miejsce poświęcenie dwóch tablic upamiętniających historię i
martyrologię Narodu Polskiego, a potem festyn przy prywatnym domu Poligonowa 92,
połączony ze śpiewem pieśni patriotycznych. Bliższe informacje u pana Stanisława
Brzozowskiego (Radnego Miasta).
4. Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza dzisiaj na inscenizacje historycznego targu końskiego,
czyli tzw. Jarmark koński, który będzie się odbywał w skansenie w godzinach od 12 do 15.
5. Na naszym kościelnym placu przed parkingiem stoi podstawiony kontener na makulaturę,
zbieraną na cel budowy studni w krajach misyjnych. Kontener ten będzie stał do środy.
6. W najbliższym tygodniu, w poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Apostołów Piotra i
Pawła. Ofiary na tace przeznaczone są na Stolicę Apostolską – czyli tzw. Świętopietrze.
7. Także w poniedziałek zapraszamy na wieczorną Mszę św., podczas której Jubileusz 25-lecia
kapłaństwa będzie obchodził ks. Marek, prof. z KUL, który mieszka w naszym klasztorze.
8. We wtorek zakończenie czerwcowych nabożeństw do Serca Pana Jezusa.
9. Także we wtorek na wieczornej Mszy św. spotkają się dzieci uczęszczające do klasztornej
świetlicy, dziękując Panu Bogu za miniony rok. Oficjalnie kończy się też działalność
świetlicy przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, gdyż trudno jest
spełnić wielkie wymagania jakie stawiają nowe przepisy. Z pewnością jednak zamiast
świetlicy będzie działać niezależnie klasztorna „Kawiarenka pod aniołkiem” – natomiast
sposób i zakres jej działania zostanie jeszcze przemyślany i ogłoszony.
10. W środę zaczyna się miesiąc lipiec – miesiąc wakacyjny. W związku z tym przypominamy,
że w lipcu i sierpniu nie będzie niedzielnej Mszy św. o godz. 16:30 – ale zamiast niej będzie
późnym wieczorem o godz. 20:00.
11. W tym tygodniu przypadną pierwszy Czwartek, Piątek i sobota miesiąca oraz wszystkie
nabożeństwa z nimi związane. W I piątek odwiedziny chorych, a od godz. 17.30 spowiedź
pierwszopiątkowa. W środę wieczorny różaniec poprowadzi grupa modlitewna Matki Bożej
Skalnej z Kalabrii.
12. W czasie wakacji nasza parafia organizuje tygodniową pielgrzymkę rowerową do Kalwarii
Zebrzydowskiej. Ten rajd rowerowy będzie miał miejsce w ostatnim tygodniu wakacji, czyli
od 24 do 29 sierpnia. Pielgrzymka rowerowa będzie wiodła między innymi szlakiem
Piastowskim, szlakiem Orlich Gniazd. Wszelkich informacji udziela doświadczony
organizator tej pielgrzymki – o. Emil, po każdej Mszy św. w zakrystii.
13. Wszystkim życzymy miłego tygodnia, a tym co wyjeżdżają radosnych wakacji. Na zakończenie
pomódlmy się do św. Michała Archanioła, aby strzegł nas przed wszelkim złem.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen

