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XXII Niedziela zwykła - 30 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela w okresie wakacyjnym - serdecznie witamy wszystkich, którzy
powrócili ze swoich urlopów i życzymy błogosławionego czasu pracy.
2. Z racji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego dzisiejsza Msza św. o godz. 13.00 w
intencji dzieci oraz poświęcenie przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów.
3. Ponieważ kończą się wakacje przypominamy, że dziś po raz ostatni będzie odprawiona
Msza św. o godz. 20.00, a za tydzień powróci Msza św. o godz. 16.30.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca oraz wszystkie
nabożeństwa z nimi związane. W I piątek odwiedzimy chorych od godz. 9.00. Spowiedź
pierwszo-piątkowa od godz. 17.30.
5. I Komunia Święta planowana jest w naszym kościele tradycyjnie na 2 niedzielę maja, czyli
8 maja. Zapisy dzieci z naszej parafii przyjmujemy od dzisiaj po mszach świętych w
zakrystii oraz przez najbliższe 2 tygodnie. Równocześnie przyjmujemy zgłoszenia
młodzieży, która w najbliższym roku pragnie przyjąć Sakrament Bierzmowania.
6. Dziękujemy za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary w akcji „Tornister pełen uśmiechów”.
Zebraliśmy 1087 zł., które przekazane zostały do Caritas.
7. Za tydzień puszka na „Fundusz Wspierania Nauki Chrześcijańskiej”.
8. Po wakacjach wznawiają swoje spotkania wszystkie grupy parafialne. Zachęcamy do
wstępowania do takich grup jak: Ministranci, Oaza Dzieci Bożych, Chór Albertus, Oaza
Rodzin, Koła Różańcowe czy Legion Maryi.
9. Od tego roku ma szansę powstać nowa grupa, tym razem zastęp harcerski w Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Za tydzień będą w naszym kościele przedstawiciele tychże
harcerzy i będą się mogli zapisać chętni chłopcy lub dziewczęta w wieku 5 i 6 klasy.
10. Za tydzień I niedziela miesiąca września. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
Prosimy także o wsparcie budowy kościoła.
11. Najbliższy tydzień będzie szczególnie intensywny w naszym kościele, gdyż dzisiaj Apelem
Jasnogórskim o godz. 21.00 rozpoczniemy nowe Jerycho Różańcowe – czyli 7-dobową
modlitwę, dniem i nocą przed Najświętszym Sakramentem. Tą wielką modlitwą zazwyczaj
obejmujemy najbardziej pilne sprawy. Tym razem pragniemy się pomodlić w intencji
Służby Zdrowia w Lublinie, a szczególnie szpitala Centrum Onkologii, które jak wiemy w
ostatnim czasie wspaniale się rozwinęło i ma szanse być wysoko-specjalistycznym
szpitalem, kompleksowo leczącym chorych onkologicznie, ale nagle i niespodziewanie
spotkało się z trudnościami ze strony władz decydujących o jego przyszłości. Trudno krótko
wytłumaczyć te problemy, bardzo zawiłe, ale mamy nadzieję, że nasza modlitwa pomoże je
rozwiązać i pozwoli każdemu szpitalowi w Lublinie dobrze funkcjonować, wedle swego
przeznaczenia i specjalizacji. Zależy nam na dobru każdego szpitala, a szczególnie ludzi
chorych, dlatego modlitwą pragniemy objąć całą lubelską służbę zdrowia i zachęcamy do
włączenia się w modlitwę tych wszystkich, którym dobro szpitali i chorych leży na sercu.
Nasza modlitwa trwać będzie cały tydzień i zakończy się w następną niedzielę Mszą Św. o
godz. 18.00. Szczególnie zapraszamy właśnie na tą Msze św. o g. 18.00, gdyż po niej
uroczyście poświęcimy na naszym placu pomnik i źródełko św. Jana z Dukli – patrona
Polski i także Centrum Onkologii.

12. Na zakończenie dzisiejszych ogłoszeń przeczytam specjalny komunikat, który kieruje do nas
Arcybiskup Stanisław Budzik. Oto on.
Umiłowani w Chrystusie Panu!
Od 21 sierpnia br. młodzież i wierni naszej Archidiecezji gromadzą się na modlitwie wokół
znaków Światowych Dni Młodzieży. Zapowiadają one wielkie międzynarodowe święto wiary z
udziałem Ojca Świętego Franciszka w przyszłym roku w Krakowie. Pielgrzymujące po całym
świecie Krzyż oraz Ikonę Matki Bożej pożegnamy w sobotę 5 września w Chełmie. O godz. 15.00
uroczystej Eucharystii w Bazylice Narodzenia NMP przewodniczył będzie Metropolita Poznański,
Abp Stanisław Gądecki.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski będzie również gościem tradycyjnych
uroczystości Maryjnych w Wąwolnicy, których punktem centralnym stanie się Eucharystia
odprawiona w niedzielę 6 września o godz. 12.00. Dwudniowe obchody ku czci Matki Bożej
Kębelskiej mają bogaty program, w którym uczestniczą chętnie wierni z bliska i z daleka.
Zachęcam do udziału w pielgrzymkach pieszych do Wąwolnicy i Chełma. W obu sanktuariach
pobłogosławione zostaną wieńce dożynkowe i dziękować będziemy Stwórcy za tegoroczne
plony.
Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie będzie miało w tym roku szczególnie
uroczysty charakter. Mija bowiem 250 lat od koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej
Chełmskiej. Serdecznie zapraszam wszystkich wiernych na jubileuszową Eucharystię we wtorek
8 września o godz. 11.30. Przewodniczył jej będzie i słowo Boże wygłosi Abp Wojciech Polak,
Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski. Podziękujemy miłosiernemu Bogu za wielowiekową
obecność Maryi na Górze Chełmskiej, wpisaną w bogatą historię tej ziemi, odkrywaną ostatnio
na nowo podczas prowadzonych prac wykopaliskowych.
Uwieńczeniem uroczystości Maryjnych będzie Msza Święta w parafii Matki Bożej Różańcowej
Lublinie, w niedzielę 4 października o godz. 12.00. Na spotkanie przed Obrazem Matki Bożej
Latyczowskiej, Patronki Nowej Ewangelizacji, zaprosiłem osoby życia konsekrowanego,
pochodzące z naszej archidiecezji. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa także kapłanów,
siostry i braci życia konsekrowanego pracujących w naszym Kościele lokalnym. Razem
będziemy wysławiać Boga za dar Waszego powołania oraz za obfite owoce Waszej pracy i
świadectwa.
W oczekiwaniu na wspólne świętowanie w Chełmie, w Wąwolnicy i w Lublinie z serca wszystkim
błogosławię.
Wasz Biskup Stanisław
Lublin, 25 sierpnia 2015 r.

