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XIV Niedziela zwykła – 3 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj I niedziela lipca. Członkom Żywego Różańca przypominamy o zmianie
tajemnic różańcowych. W tym tygodniu przypada I Środa miesiąca z nabożeństwem
przed figurą Matki Bożej z Kalabrii oraz I Czwartek z adoracją Najświętszego
Sakramentu. Zapraszamy.
2. Wraz z nowym miesiącem rozpoczyna się wakacyjny porządek niedzielnych Mszy
świętych, czyli zamiast Mszy św. o godz. 16.30 będzie o godz. 20.00.
3. Odpowiadając na zeszłotygodniowy list naszego arcybiskupa, zapraszający młodzież na
specjalne wydarzenie w Lublinie w ramach Światowych Dni Młodzieży, które odbędzie
się na stadionie Arena Lublin w sobotę 23 lipca, nasz sztab organizacyjny będzie
dzisiaj zapisywał chętnych, aby dla nich zamówić odpowiednią ilość bezpłatnych
biletów. Bardzo prosimy o zgłoszenie się do stolików przy wyjściu z kościoła.
4. Dzisiaj 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 którego zachęcamy.
5. W ostatnim tygodniu nastąpiła zmiana personalna w naszym klasztorze. Odszedł
o. Emil Basak, przeniesiony do klasztoru w Zakopanem, a na jego miejsce przyszedł do
Lublina o. Edgar Semeniuk, który ma 14 lat kapłaństwa, pracował wcześniej w
klasztorach w Łodzi, Częstochowie, Łęczycy i Zakopanem. W naszej parafii będzie
prowadził katechizację i opiekował się ministrantami. Życzymy mu błogosławionych
owoców pracy duszpasterskiej i wiele duchowych radości.
6. W związku z planowaniem różnych działań parafialnych w drugim półroczu prosimy
Radę Duszpasterską na specjalne spotkanie w najbliższą środę o godz. 19.00. Bardzo
prosimy wszystkich o obecność.
7. Na zakończenie dzisiejszej Mszy św., jak w każdą I niedzielę miesiąca uklękniemy do
adoracji Najświętszego Sakramentu, by polecić Bogu rozpoczynające się wakacje dla
dzieci i młodzieży. Bardzo prosimy, aby wszyscy pozostali w kościele, gdyż jest to
integralna część dzisiejszej modlitwy. Podczas adoracji użyta zostanie nowa, złocona
podstawa pod monstrancję, ufundowana z okazji konsekracji kościoła.

