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XXIII Niedziela zwykła - 6 września 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś I niedziela miesiąca września. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
2. Ponieważ zakończył się sezon wakacyjny przypominamy, że nie będzie już Mszy św.
o godz. 20.00, natomiast powraca o godz. 16.30.
3. Trwają zapisy dzieci do I Komunii Świętej w 2016 r. Uroczystość planowana jest w
naszym kościele tradycyjnie na 2 niedzielę maja, czyli 8 maja. Zapisać dzieci można w
zakrystii po mszach świętych. Równocześnie przyjmujemy zgłoszenia młodzieży do, która
w najbliższym roku pragnie przyjąć Sakrament Bierzmowania.
4. Dzisiaj kurialna składka do puszki na „Fundusz Wspierania Nauki Chrześcijańskiej”.
5. Informujemy osoby wyjeżdżający na pielgrzymkę do Częstochowy, że wyjazd jest w piątek
o godz. 7 rano.
6. Po wakacjach wznawiają swoje spotkania wszystkie grupy parafialne. Zachęcamy do
wstępowania do takich grup jak: Ministranci, Oaza Dzieci Bożych, Młodzież
Franciszkańska, Chór Albertus, Oaza Rodzin, Koła Różańcowe czy Legion Maryi.
7. Od tego roku ma szansę powstać nowa grupa, tym razem zastęp harcerski w Związku
Harcerstwa Rzeczypospolitej. Dzisiaj w naszym kościele są przedstawiciele tychże harcerzy
i będą się mogli zapisać chętni chłopcy lub dziewczęta w wieku 5 i 6 klasy. Harcerze będą
stać przy wyjściu z kościoła.
8. Miniony tydzień był bardzo intensywny modlitewnie w naszym kościele, gdyż przez cały
tydzień, dniem i nocą trwało i do dziś trwa Jerycho Różańcowe w intencji Służby Zdrowia
w Lublinie, a zwłaszcza Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, które tego wsparcia
modlitewnego w ostatnim czasie bardzo potrzebuje (co wyjaśnialiśmy bliżej tydzień temu).
Nasza zachęta do modlitwy spotkała się ze wspaniałym odzewem z waszej strony, bo
przychodziło wiele osób, a niektóre widać było niemal codziennie po wiele godzin. Bóg
wam zapłać. Wspomagały nas także liczne grupy z innych parafii i miast: np. Wspólnota
Nieustającego Różańca z Łęcznej, Wspólnota św. Józefa (która prowadziła modlitwy przez
32 godziny), Legion Maryi z par. Urszuli Ledóchowskiej, parafianie z Niedrzwicy,
III Zakon Św. Franciszka, Fatimska Wspólnota Adoracyjna z Poniatowej, Wspólnota św.
Rity z Archikatedry Lubelskiej, parafianie z M.B. Królowej Polski, Koła Różańcowe z
parafii Andrzeja Boboli w Lublinie (modliły się aż 16 godzin), Grupa o. Pio z par. Urszuli
Ledóchowskiej, Wspólnota Nieustającego Różańca z Wąwolnicy, Koło Różańcowe z
Bystrzycy Starej i oczywiście liczne grupy z naszej parafii, zarówno legion Maryi jak i
wszystkie Koła Różańcowe. Prowadziły też modlitwy liczne osoby prywatne – trudno ich
wymieniać, ale niech Bóg wynagrodzi. Bóg zapłać szczególnie osobom organizującym
grupy. Byli też obecni regularnie pracownicy służby zdrowia ze szpitala Onkologicznego,
oraz z innych szpitali. Było to naprawdę duże poruszenie modlitewne w Lublinie i w
okolicy, dlatego mamy nadzieję, że Bóg wysłucha naszych modlitw, a wszystkim
uczestnikom pobłogosławi w życiu osobistym i obdarzy zdrowiem. Zachęcamy jeszcze
dzisiaj do kontynuacji modlitw po Mszach św. aż do wieczora, gdyż Jerycho zakończy się
dopiero wraz z wieczorną Mszą św. o godz. 18.00. Będzie to szczególne zakończenie, gdyż
po Mszy św. uroczyście poświęcimy na naszym placu pomnik i źródełko św. Jana z Dukli
– patrona Polski i także Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Poświęci go o. Prowincjał

naszego Zakonu w Polsce oraz kustosz Sanktuarium w Dukli. Zapraszamy więc do
ponownego przyjścia dzisiaj na zakończenie Jerycha.
9. W związku z poświęceniem dzisiaj źródełka i figury św. Jana z Dukli chcemy przekazać
kilka informacji (bo choć już chwile stoi, jeszcze o tym nie mówiliśmy). Otóż figura św.
Jana z Dukli w formie fontanny czy źródełka św. Jana, zaplanowana została jako pamiątka
ubiegłorocznych obchodów Roku św. Jana z Dukli. Było to wielkie wydarzenie i warto je
upamiętnić. Samą figurę św. Jana z Dukli wyrzeźbił p. Eliasz Dyrow, a odlew w pyle
marmurowym wykonała firma „Arkada”. Dodatkowo na pomniku umieszczona została
pamiątkowa makieta naszego starego kościółka, którą wykonał Marek Śmierciak (mój
rodzony brat) – wykonał on także wszystkie zdobnicze elementy fontanny, oświetlenie,
kaskady, mosty itp. Wykonał to całkowicie gratisowo. Sama idea pomnika św. Jana z Dukli
w formie wytryskającego źródła, nawiązuje do istnienia na puszczy dukielskiej kilku
cudownych źródełek z wodą św. Jana. Aby to jeszcze bardziej podkreślić, przywieźliśmy z
Dukli dużą ilość wody z cudownego źródła, i dzisiaj ta woda zostanie wlana do naszej
fontanny. A zatem będzie to nie tylko symboliczne źródełko św. Jana, ale także cząstka
prawdziwej wody z Dukli. (dodatkowo, u stóp św. Jana znajduje się kwiat-żonkil, symbol
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, któremu patronuje św. Jan. W ten sposób także
Onkologia czerpie z tej wody jak ze źródła zdroju łask). Wiele symboli. Mamy więc
nadzieję, że pomnik spełni zarówno estetyczne oczekiwania, jak i potrzeby duchowe.
10. W I niedziele miesiąca dziękujemy także wam szczególniej za wsparcie finansowe budowy
kościoła i robimy małe sprawozdanie. Zatem w ostatnim miesiącu wykonaliśmy betonowy
mur, jako przedłużenie architektoniczne frontonu kościoła. Trzeba jeszcze ten mur obić od
frontu białą aluminiowa blachą – aby całość stanowiła jedność z frontonem kościoła. Nad
bramami będą jeszcze krzyże, a pod nimi planowane dzwony. Całość powinna wyjść bardzo
estetycznie, ale to jeszcze dużo kosztownej pracy – szczególnie obicie elewacji. Cały też
czas kontynuowane są prace przy pomieszczeniach za murem. Wkrótce ukończone zostaną
ściany wewnętrzne, a potem trzeba zrobić okna, elektryczność, ogrzewanie, podłogi itd. To
jeszcze potrwa. Robimy jednak, co możemy. Bóg zapłać tym parafianom, którzy przychodzą
z pomocą.
11. Bóg zapłać także paniom, które wytrwale i systematycznie pielęgnują kwiaty, zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz kościoła.
12. Teraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja, natomiast po
błogosławieństwie Najświętszy Sakrament zostanie pozostawiony nadal na ołtarzu i każdy,
kto zechce, może pozostać, aby kontynuować modlitwę Jerycha Różańcowego.

