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XV Niedziela zwykła – 10 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przypominamy, że w okresie wakacyjnym obowiązuje zmiana porządku niedzielnych
Mszy świętych, tzn. zamiast Mszy św. o godz. 16.30 jest o godz. 20.00.
2. W dniu jutrzejszym, w drugi poniedziałek miesiąca, zapraszamy tradycyjnie na
wieczorną Mszę św. o uzdrowienie i uwolnienie od wszelkiego zła za przyczyną
św. Michała Archanioła. Po Mszy św. specjalne nabożeństwo do św. Michała, w
którym ponawiamy nasze oddanie się pod Jego opiekę i przedstawiamy osobiste prośby.
Zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie, w którym obficie rozlewa się Boża łaska.
3. W środę natomiast przypada 13 dzień miesiąca, a wraz z nim kolejny dzień Fatimski z
wieczornym nabożeństwem i procesją. Prosimy o przyniesieni ze sobą świec na
procesję, którą pójdziemy do kaplicy na Sławinku.
4. W następną niedzielę przyjadą do naszego kościoła Siostry Karmelitanki z Lublina,
które opowiedzą o swoim charyzmacie zakonnym oraz o Szkaplerzu Karmelitańskim.
Ci, którzy jeszcze nie mają szkaplerza, będą mogli przyjąć po każdej Mszy Świętej.
Przy wyjściu z kościoła siostry będą także kwestowały na remont swojego klasztoru.
5. Zbliżamy się ku wielkiemu wydarzeniu jakimi są Światowe Dni Młodzieży w
Krakowie. Zachęcamy młodzież do wyjazdu na spotkanie z papieżem w Krakowie, a w
Lublinie do wzięcia udziału w lokalnym spotkaniu młodych na stadionie Arena
Lublin w sobotę 23 lipca. Ci, którzy zapisali się na to wydarzenie tydzień temu, będą
mogli odebrać bezpłatne bilety w następną niedzielę. Zamówiliśmy także dodatkowe
bilety, aby także innym umożliwić uczestnictwo w tych wielkich wydarzeniach.
Zapraszamy więc innych chętnych do zgłoszenia się w zakrystii.
6. Legion Maryi zaprasza na organizowaną we wrześniu doroczną pielgrzymkę do
Częstochowy, połączoną z nawiedzeniem sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach. Pielgrzymka będzie miała miejsce 9 i 10 września (piątek, sobota).
Dokładny program będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń.
7. Wybiegając nieco w przyszłość, ustaliliśmy w minionym tygodniu z Radą Parafialną, że
trwający jubileuszowy rok 25-lecia naszej parafii, należy uczcić - oprócz konsekracji
kościoła - także specjalnym festynem, który odbędzie się po wakacjach w niedzielę
2 października. Już dzisiaj zapraszamy na tę uroczystość i będziemy ogłaszać kolejne
etapy przygotowań.
8. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia, a tym którzy
wyjeżdżają na wakacje i urlopy szczęśliwego wypoczynku. Na zakończenie polećmy
się wszyscy 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

