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XI Niedziela zwykła – 12 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu jutrzejszym, w poniedziałek, przypada 13 dzień miesiąca czerwca, a wraz z nim
zbiega się kilka uroczystości. Jest to święto św. Antoniego z Padwy, a także kolejny
dzień Fatimski z wieczornym nabożeństwem i procesją. Dodatkowo jest to drugi
poniedziałek miesiąca, w którym tradycyjnie gromadzimy się na wieczornej Mszy św.,
aby poprzez św. Michała Archanioła prosić o uzdrowienie i uwolnienie od wszelkiego
zła. Te wszystkie modlitwy zaniesiemy do Boga na wieczornej Mszy św., z
nabożeństwem i procesją.
2. W następną niedzielę 19 czerwca będziemy przeżywać bardzo ważną dla naszej parafii
uroczystość konsekracji kościoła. Będzie to także dzień odpustu parafialnego ku czci
św. Brata Alberta, przeniesiony z piątku na niedziele. Główna uroczystość konsekracji
odbędzie się na Mszy św. o godz. 11.00. Na tą godzinę szczególnie was zapraszamy.
Bardzo prosimy, aby nie zabrakło na tej uroczystości wszystkich grup parafialnych:
Rady parafialnej, Róż różańcowych, Legionu Maryi, Wspólnoty Domowego Kościoła,
Oazy Dzieci Bożych, Ministrantów, Lektorów i wszystkich parafian, którzy tylko mogą
przyjść na godzinę 11-tą. Miejsca w kościele jest dużo, gdyż dołożyliśmy jeszcze 100
krzeseł. Konsekracji kościoła dokona metropolita lubelski abp Stanisław Budzik.
Uroczystość będzie obejmowała najpierw symboliczne przekazanie arcybiskupowi
kluczy kościoła, a następnie poświęcenie ludu. Najważniejszym obrzędem będzie
namaszczenie ołtarza, w który wcześniej wmurowane zostaną relikwie męczenników –
następnie namaszczenie ścian kościoła w 12 miejscach na filarach (w miejscach tzw.
zacheuszek). Potem następują obrzędy spalania kadzidła na ołtarzu, który jest stołem
ofiarnym, a następnie zapalanie świec ołtarzowych i wszystkich świateł w kościele,
jako otwarcie naszych serc na Boże Światło (dlatego potrzebne nam były także
żyrandole). Po komunii św. nastąpi złożenie Pana Jezusa do nowego tabernakulum. To
tabernakulum jest już przywiezione i będzie montowane w dniu jutrzejszym. Całość
oprawy liturgicznej przygotowuje nasz chór Albertus, połączony z chórzystami z
sąsiedniej parafii oraz z kwartetem smyczkowym, trąbkami i kotłami. Wymaga to
ogromnie dużych przygotowań, ale dzień konsekracji kościoła jest tylko raz w dziejach
parafii, dlatego musimy uczynić wszystko, by był to dzień święty i uroczysty. Ponieważ
jest to także dzień odpustu parafialnego, bardzo prosimy wszystkie parafianki, aby
upiekły tradycyjne ciasta odpustowe, które będą rozprowadzane po mszach świętych.
Będą także tradycyjne chlebki Brata Alberta.
Mimo iż najważniejsze uroczystości będą we wnętrzu kościoła, bardzo staraliśmy się
w ostatnim czasie, aby także zewnętrzna strona kościoła wyglądała jak najlepiej.
Bardzo dużo udało się zrobić – można powiedzieć, że wykonaliśmy ogromną ilość prac,
które nawet trudno w szczegółach wymienić, ale wymagało to wiele trudu i bardzo
dziękuję tym parafianom, którzy ofiarowali swój czas i pomoc. Pozostało nam jeszcze
posprzątanie przed kościołem różnych brudów po pracach budowlanych. Są to już
prostsze prace, do których może się włączyć każdy z was. Dlatego bardzo proszę, aby w
najbliższym tygodniu, zaraz po niedzieli zgłosiło się jak najwięcej osób (zarówno

panów jak i pań), by pomóc przy myciu placu, okien, drzwi, przenoszeniu itp. Najlepiej
przychodzić popołudniami i zainteresować się, w czym jeszcze można pomóc. Niech
też Pan Bóg wynagrodzi tym, którzy wspierają prace swoimi ofiarami.
Nadal prosimy, aby po codziennej Mszy św. odmawiać różaniec w intencji dobrego
przygotowania i przeżycia uroczystości konsekracji naszego kościoła.
3. Naszą modlitewną prośbę uczynimy także już dzisiaj, podczas adoracji najświętszego
Sakramentu, którą przesunęliśmy z poprzedniej niedzieli (z racji listu) na dzisiejszą.
4. Polećmy się także św. Michałowi Archaniołowi, by bronił nas przed wszelkim złem.
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

