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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w Poniedziałek – św. Jacka
 w Czwartek – św. Bernarda
 w Piątek – św. Piusa X, papieża
 w Sobotę - Najświętszej Maryi Panny Królowej
2. Wyrażamy wielką wdzięczność tym paniom, które na wczorajszą Uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej uwiły bukiety z kwiatów i ziół i rozprowadzały je przed
kościołem, a zebrane ofiary przekazały na budowę kościoła. Dziękujemy także
wszystkim ofiarodawcom.
3. W sposób szczególny dziękujemy tym osobom, które pięknie udekorowały kościół na
wczorajszą uroczystość: tym, którzy ofiarowali kłosy zbóż, owoce i warzywa do
wykonania wymownej dekoracji owocowo-warzywnej przed obrazem Matki Bożej.
Kompozycja ta plastycznie przedstawia charakter wczorajszej uroczystości, zwanej także
świętem Matki Bożej Zielnej lub Dożynkowej. Bóg zapłać tym, którzy sfinansowali
zakup pięknych kwiatów do wazonów i ułożyli całą dekorację.
4. Jak łatwo zauważyć kontynuujemy prace przy budowie naszego kościoła. W minionym
tygodniu udało się dokończyć betonowy mur frontonu kościoła. Dzięki pomocy i
współpracy kilku parafian udało się to wykonać nie tylko dobrze i sprawnie, ale też o
wiele taniej, niż oferowały to wcześniej firmy. Nie jest to jednak koniec prac, gdyż tenże
mur będzie jeszcze w różny sposób ozdabiany, nad bramami staną krzyże, a pod nimi w
przyszłości dzwony. Mamy nadzieję, że wyjdzie z tego ładna i niepowtarzalna
architektura. Kontynuowane są też prace przy budynkach za murem. Pragniemy
podziękować tym parafianom, którzy w minionym tygodniu przyszli z pomocą:
dziękujemy p. Gaszyńskiemu (kierującemu budową), p. Pastuszakowi, Wysmulskiemu,
Frantowi, Koziołowi, Mirosławowi, p. Barańskiemu za wielokrotny transport szalunków,
p. Jabłońskiemu za wypożyczenie elementów szalunkowych oraz p. Janowi
Łyszczarzowi (Bratu naszego Br. Waltera z zakrystii) za kilkutygodniową już pomoc
przy budowie. Dziękujemy też i prosimy o wsparcie modlitewne.
5. Pojawiła się też na fontannie – po dłuższym oczekiwaniu – figura św. Jana z Dukli.
Wymaga ona jeszcze dokończenie pewnych prac montażowych i zdobniczych, a po
zakończeniu dokonamy uroczystego poświęcenia, o czym dokładniej poinformujemy.
6. Za tydzień lubelski oddział Caritas organizuje doroczną zbiórkę ofiar na przybory
szkolne dla biedniejszych dzieci, pod hasłem „Tornister pełen uśmiechu”. Te ofiary
będzie można złożyć w następną niedzielę do specjalnego tornistra.
7. Serdecznie witamy tych, którzy być może powrócili już z urlopów i wszystkim życzymy
obfitości Bożego błogosławieństwa na cały tydzień.
8. Na zakończenie, po błogosławieństwie odśpiewamy po raz kolejny pieśń „Królu Boże
Abrahama”, prosząc nieustannie Boga o potrzebny nam deszcz.

