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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym gościmy z KULu ks. Łukasza Libowskiego wraz ze studentamiwolontariuszami, którzy organizują doroczną zbiórkę ofiar do puszki na KUL.
Ks. Łukaszowi dziękujemy za wygłoszoną homilię i życzymy obfitości darów Ducha
Świętego w pracy naukowej.
2. W sobotę kończymy nabożeństwa październikowe. Dziękujemy tym wszystkim, którzy
gorliwie na Różaniec uczęszczali, zwłaszcza dzieciom.
3. W niedzielę 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcamy, aby poprzez
spowiedź przygotować się do tych uroczystości i zyskać opust zupełny dla zmarłych.
4. Za tydzień przypada także I niedziela miesiąca, jednakże zmiana tajemnic
różańcowych będzie przesunięta tydzień później tj. na niedzielę 8 listopada, ze względu
na wyjazdy wielu osób na cmentarze i do rodzin.
5. Przez cały miesiąc listopad będziemy modlić się za zmarłych, podczas nabożeństwa z
wypominkami o godz. 17.30, połączonego z Koronką do Bożego Miłosierdzia.
Natomiast po Mszy św. wieczornej odmówimy w intencji zmarłych Różaniec. Przy
wyjściu z kościoła wyłożone są karteczki, na których można wypisać imiona zmarłych i
przynieść je do zakrystii lub wrzucić do specjalnego pudełka przy wyjściu z kościoła.
Składane przy tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na prace przy naszym kościele.
Gorąco zachęcamy do modlitwy za zmarłych.
6. Cały czas kontynuujemy prace przy kościele, choć pogoda w ostatnim tygodniu
uniemożliwiła zaplanowane układanie kostki na placu. Mamy nadzieję, że uda się to
rozpocząć w tym tygodniu, o co prosimy w modlitwie. Dziękujemy natomiast panu
Krzysztofowi Słoma za przewiezienie i montaż drzwi w dobudowanych
pomieszczeniach.
7. Na prośbę Ruchu Kontroli Wyborów w Lublinie informujemy że punkty do głosowania
są dzisiaj w tych samych lokalach co ostatnio, czyli w Przedszkolach „Chatka puchatka”
na ul. Kaskadowej oraz drugi na ul. Bogdanówka. Przypominają oni także, że należy
postawić tylko jeden znak „X” (iks) przy nazwisku na liście do sejmu i tylko jeden znak
na liście do senatu. Postawienie więcej niż po 1 znaku lub inny kształt znaku niż „X”
sprawia, że głos jest nieważny.
8. Życzymy wam wszystkim miłej niedzieli, światła Ducha Świętego, a tym którzy pod
koniec tygodnia wyjadą na groby swoich bliskich życzymy szczęśliwej podróży.
9. Na zakończenie pomódlmy się wspólnie do św. Michała Archanioła.
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.

