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6 Niedziela Wielkanocna – 10 maja 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela jest dniem I Komunii Świętej w naszej parafii. Uroczystość
odbędzie się na Mszy św. o godz. 11.00. Do Komunii przystąpi 53 dzieci. Prosimy o
modlitwę w ich intencji.
2. Dzisiaj przypominamy też o zmianie tajemnic różańcowych.
3. Przez cały miesiąc maj zachęcamy do uczestnictwa w codziennych nabożeństwach
majowych zarówno w naszym kościele o godz. o godz. 17.30, jak i przy przydrożnych
kaplicach.
4. W najbliższą środę 13 maja przypada pierwsze Nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św.
wieczornej udamy się procesyjnie, razem z dziećmi I-Komunijnymi do przydrożnej
kaplicy. Prosimy zabrać ze sobą świece.
5. Następna niedziela będzie przeżywana w całej Polsce jako przygotowanie do
Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się z Ojcem Świętym w przyszłym roku w
Krakowie. Do tego wielkiego wydarzenia Kościół chce się dobrze przygotować. Z tej
racji w naszej świątyni będziemy gościć przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego
ŚDM z Lublina, którzy po każdej Mszy św. przybliżą nam problematykę związaną z
przygotowaniami i zachęca nas do czynnego udziału naszej parafii w przygotowanie i
przeżywanie ŚDM. Również taca z przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na cele ŚDM
w Krakowie.
6. W odpowiedzi na apel Konferencji Episkopatu Polski, Caritas Archidiecezji Lubelskiej
ogłosiła na dzień dzisiejszy zbiórkę ofiar do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w
Nepalu. Skutki tragedii są ogromne, liczba ofiar śmiertelnych sięga kilku tysięcy.
Zniszczonych jest wiele miast i wiosek. Caritas Polska wyruszyła z pomocą. Ofiary
można składać do puszki, przy wyjściu z kościoła.
7. W związku z trwającymi dzisiaj wyborami informujemy, że Punkt Komisji Wyborczej,
który dotychczas był przy naszym klasztorze, ze względu na I Komunię Św. został
przeniesiony do Przedszkola „Chatka Puchatka” przy ul. Kaskadowej, a drugi punkt jest
w Przedszkolu przy ul. Bogdanówka.
8. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia. Teraz zaś odmówmy
wspólnie modlitwę 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.

