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XVI Niedziela zwykła – 17 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W poniedziałek – święto św. Szymona z Lipnicy – zakonnika bernardyńskiego
 w środę – Bł. Czesława
 W czwartek – św. Wawrzyńca
 w piątek – święto św. Marii Magdaleny
 w sobotę – święto św. Brygidy – patronki Europy.
2. Zbliżają się Światowe Dni Młodych. Już w tym tygodniu młodzież z różnych stron
świata zjeżdża się do Polski, także do Lublina. W najbliższą sobotę, 23 lipca odbędą się
centralne uroczystości na stadionie Arena Lublin dla młodzieży naszej diecezji i gości
przybyłych do nas z zagranicy. Bilety wstępu dla tych osób, które się zapisały, są do
odebrania dzisiaj w zakrystii. Pragniemy również poinformować te rodziny, które
wyraziły chęć przyjęcia pielgrzymów z zagranicy, że do Lublina przyjeżdża znacznie
mniejsza liczna młodzieży niż przewidywano, stąd kilka parafii, także nasza, nie
otrzyma pielgrzymów. Dziękujemy wam jednak za dobre chęci i zaangażowanie.
Zapraszamy natomiast do uczestnictwa zarówno w wydarzeniach w Lublinie, jak i w
centralnym spotkaniu z papieżem w Krakowie.
3. Przypominamy o pielgrzymce organizowanej przez Legion Maryi do Częstochowy.
Program będzie obejmował także nawiedzenie sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach, następnie sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej oraz Matki
Bożej Leśniowskiej w Żarkach. Koszt całej pielgrzymki 150 zł. Pielgrzymka będzie
miała miejsce 9 i 10 września (piątek, sobota). Dokładny program jest wywieszony na
tablicy ogłoszeń. Chętni mogą się zgłaszać do pań przy stoliku z gazetami.
4. W związku z planowanym po wakacjach festynem z okazji 25-lecia naszej parafii,
ogłaszamy różne konkursy, których finał będzie miał miejsce właśnie na festynie. Są to
konkursy plastyczne i poetyckie, zarówno dla dzieci jaki całych rodzin. Zapraszamy na
stronę internetowa naszej parafii, gdzie można przeczytać szczegóły konkursów.
5. Dzisiaj przyjechały do naszego kościoła Siostry Karmelitanki z Lublina, które
opowiedzą o swoim charyzmacie zakonnym oraz o Szkaplerzu Karmelitańskim.
Właśnie wczoraj obchodziliśmy święto Matki Bożej Szkaplerznej, dlatego tym bardziej
dzisiaj chętnie posłuchamy słów sióstr karmelitanek. Serdecznie ich witamy i prosimy
do ambony, aby w miejsce dzisiejszego kazania wygłosiły swoje świadectwo, a ci
którzy jeszcze nie mają szkaplerza, a pragnęli by mieć, będą mogli go przyjąć po każdej
Mszy Świętej. Przy wyjściu z kościoła siostry będą także kwestowały na remont
swojego klasztoru. Prosimy.
6. 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 .......

