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XIII Niedziela zwykła – 26 czerwca 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W poprzednią niedzielę przeżyliśmy wielką i historyczną uroczystość w naszej parafii konsekrację kościoła. Konsekracja oznacza, że nasz kościół jest już na zawsze
poświęcony Bogu i nigdy nie może być wykorzystywany w innych celach. Była to
wspaniała uroczystość, bogata w symbolikę obrzędów, którą przeżyliśmy bardzo
głęboko i ze wzruszeniem, co potwierdzają wszyscy obecni na uroczystości.
Przyjechało też wielu gości, ponad 40-tu kapłanów oraz władze miasta i województwa.
Szkoda tylko, że w uroczystości uczestniczyło tak mało parafian. Trudno to zrozumieć,
gdyż takiej uroczystości nigdy w parafii nie było i już nigdy nie będzie. Była to jedyna
okazja by takie wydarzenia zobaczyć i przeżyć. Tym bardziej, że samą uroczystość
przygotowywaliśmy wielkim nakładem sił i zabiegów. Dlatego bardzo dziękujemy tym,
którzy nie tylko przybyli, ale też wiele pracy włożyli w to, aby uroczystość była piękna
i podniosła. Szczególnie dziękujemy chórowi „Albertus” wraz z orkiestrą, który
znakomicie uświetnił uroczystość, a także służbie liturgicznej i tym wszystkim, którzy
przez kilka miesięcy pomagali w pracach budowlanych. Dzięki tym przygotowaniom
nasz kościół wzbogacił się o nowe stacje Drogi Krzyżowej, o żyrandole, o piękne
Tabernakulum, wykonano także zwieńczenia kolumn pod balkonami, a na zewnątrz
otynkowano i omalowano większą część kościoła, upiększono plac kościelny zwany
różańcowym, a także uruchomiono dzwon, który w tej chwili zwołuje do kościoła na 10
min. przed Mszą świętą. Bardzo wielkie podziękowania także dla tych pań, które na
odpust upiekły smaczne ciasta, a złożone ofiary przekazały na cele budowy kościoła.
2. Przy okazji uroczystości nasza parafia otrzymała od Prezydenta Miasta Lublin specjalny
medal w uznaniu za realizację licznych działań duszpasterskich i kulturalnych
służących integracji społeczności lokalnej i mieszkańcom całego miasta. Medal można
zobaczyć na jednej z tablic ogłoszeniowych.
3. W najbliższym tygodniu rozpocznie się nowy miesiąc lipiec, a wraz z nim wakacyjny
porządek niedzielnych mszy świętych, czyli zamiast mszy św. o godz. 16.30 będzie
msza święta o godz. 20.00.
4. W tym tygodniu przypada I Piątek i I sobota miesiąca. Zachęcamy do uczestniczenia
w tych nabożeństwach. W następną niedzielę zmiana tajemnic różańcowych.
5. W następną niedzielę chcemy także wesprzeć ogólnopolską akcję „Stop aborcji”.
Nadal bowiem w polskich szpitalach zabija się ok. tysiąc chorych dzieci rocznie. Aby to
zmienić potrzebne jest nasze zaangażowanie. Do podpisu potrzebny będzie numer
PESEL.
6. Jeszcze dzisiaj po południu zapraszamy mieszkańców ul. Poligonowej na doroczną
Mszę św. przy ich przydrożnej kaplicy, o godz. 17.00, na której tradycyjnie modlimy
sie o błogosławieństwo dla tamtejszych mieszkańców i o urodzaje. Potem spotkanie
towarzyskie przy domu pana Brzozowskiego.
7. Na zakończenie wysłuchajmy dwóch komunikatów biskupów polskich.

Pierwszy z nich to:
ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W ŚWIATOWYCH DNIACH MŁODZIEŻY
SKIEROWANE DO POLSKIEJ MŁODZIEŻY
Drodzy Młodzi Przyjaciele,
Ewangelia opowiada nam o pewnym spotkaniu Jezusa z młodym człowiekiem, na którego „Jezus
spojrzał z miłością”. Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży, to zaproszenie, do tego by poczuć na
sobie to pełne miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie bójcie się przyjąć tego
zaproszenia i wziąć udział w spotkaniach Światowych Dni Młodzieży.
Zapraszamy was do udziału we wszystkich spotkaniach w ramach Światowych Dni Młodzieży.
Towarzyszymy Wam teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych
diecezjach. Wspólnie będziemy modlić się także w Krakowie. Zachęcamy, by wspólny udział
w Światowych Dniach Młodzieży był także wyrazem naszego szacunku i wdzięczności wobec Ojca
Świętego Jana Pawła II, który mówił do młodych: „Szukałem Was”.
Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do pomocy młodzieży, aby mogła wziąć udział
w tym niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kierujemy słowa Św. Jana Pawła II, który mówił
do nas: „Nie lękajcie się”. Niech Bóg Wam błogosławi.
Do tego zaproszenia dołącza specjalny komunikat nasz METROPOLITA LUBELSKI
Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!
W ramach diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży w sobotę 23 lipca, wraz z naszymi
gośćmi zza granicy, przeżyjemy wielkie i radosne święto wiary na stadionie Arena Lublin.
Centralnym punktem spotkania będzie Eucharystia. Zapraszamy na to wydarzenie wszystkich, którzy
chcą doświadczyć powszechności Kościoła, gromadzącego w jedno ludzi z różnych języków i
narodów. Dla tych, którym nie będzie dane wyjechać do Krakowa, Arena Młodych będzie jedyną
okazją do osobistego doświadczenia atmosfery Światowych Dni Młodzieży. Na lubelskim stadionie
młodzi przygotowują także widowisko teatralne opowiadające historię Abrahama, podczas którego
zaproszą nas do modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu. To spotkanie jest darem młodych dla
nas wszystkich. Przyjmijmy od nich zaproszenie do radosnego uwielbiania Boga w sercu Lublina. W
parafiach archidiecezji prowadzone będą zapisy na darmowe karty wstępu, które na początku lipca
otrzymają Księża Proboszczowie. Niech nie będzie wspólnoty parafialnej, która nie miałaby swojej
reprezentacji na Arenie Młodych!
Odpowiadając na ten apel arcybiskupa, w następną niedzielę nasz Sztab Światowych Dni Młodzieży
będzie zapisywał chętnych do uczestnictwa w spotkaniu na stadionie Arena Lublin.

8. Na zakończenie polećmy się opiece 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

