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7 Niedziela Wielkanocna – 17 maja 2015 r.

Wniebowstąpienie Pańskie
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Radując się z ubiegłotygodniowej uroczystości I Komunii Św. dziękujemy dzieciom i ich
rodzicom za piękne uczestnictwo w całym białym tygodniu, w tym także w procesji
Fatimskiej i nabożeństwach majowych. Nadal zapraszamy wszystkich, aby przez cały
miesiąc maj w sposób szczególny czcić Matkę Najświętszą, uczestnicząc w codziennych
nabożeństwach majowych zarówno w naszym kościele o godz. 17.30, jak i w
późniejszych godzinach przy przydrożnych kaplicach.
2. Dziękujemy także za pozytywną odpowiedź na prośbę Caritas i złożone tydzień temu
ofiary do puszki dla poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Nepalu.
3. W dniu jutrzejszym, w poniedziałek, zapraszamy do kościoła na wieczorną Msze św.,
która będzie sprawowana w intencji naszej Ojczyzny. Ta modlitwa jest częścią nowenny
w intencji Ojczyzny, odprawianej w różnych kościołach Lublina, a jutro właśnie u nas.
4. Za tydzień w niedziele będziemy obchodzić Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Do
tej uroczystości przygotowujemy się codziennie poprzez Nowennę, którą łączymy z
nabożeństwami majowymi, abyśmy razem z Maryją - tak jak apostołowie zgromadzeni w
Wieczerniku - oczekiwali na zesłanie Ducha Świętego i prosili o Jego dary. Zachęcamy
szczególnie do uczestnictwa tegorocznych kandydatów do Bierzmowania.
5. Spotkanie organizacyjne z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania
odbędzie się w najbliższa niedzielę (24 maja) o godz. 19 w sali klasztornej.
6. Także w przyszłą niedzielę zostanie odprawiona Msza św. o godz. 15.00 przy kaplicy na
ul. Poligonowej, w int. jej mieszkańców oraz poświęcenie pól.
7. Również za tydzień Oaza Dzieci Bożych zorganizuje specjalny kiermasz ciast, którymi
chce sobie zapracować na wakacyjny wyjazd na rekolekcje oazowe. Zachęcamy do
skorzystania i wsparcia.
8. Kolejny weekendowy cykl katechez przedmałżeńskich odbędzie się w dniach 26-28
czerwca br. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
9. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj o godz. 19.00 na kolejne spotkanie w klasztornej
kawiarence.
10. Na koniec ogłoszenie, które jest szczególnie ważne w dniu dzisiejszym, ponieważ
dzisiejsza niedziela przeżywana jest w całej Polsce jako przygotowanie do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. To przygotowanie wymaga zarówno troski
materialnej jak i duchowej. Od strony materialnej dzisiejsza taca przeznaczona jest
właśnie na cele ŚDM, natomiast od strony duchowej pomogą nam w przygotowaniach
specjalni przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego ŚDM, których gościmy w naszej
świątyni, a którzy po każdej Mszy św. przybliżają nam problematykę związaną z
przygotowaniami i organizacją. Jest to tym bardziej istotne dla naszej parafii, gdyż
zostaliśmy wybrani i wyznaczeni spośród innych parafii Lublina do przejęcia pewnej
liczby pielgrzymów w czasie Dni Młodzieży. Potrzebne będą noclegi i potrzebni
wolontariusze. Ale o co dokładnie chodzi wytłumaczą nam dzisiejsi goście - witamy ich
zatem i prosimy o kilka słów informacji.

