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XVII Niedziela zwykła – 24 lipca 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W poniedziałek – święto św. Jakuba, apostoła
i św. Krzysztofa – patrona kierowców
 we wtorek – świętych Joachima i Anny – rodziców Najśw. Maryi Panny
 w piątek – św. Marty
2. Z racji jutrzejszego święta patrona kierowców św. Krzysztofa i trwającego w całej
Polsce tygodnia modlitw w intencji kierowców i podróżujących dzisiaj po każdej
mszy św. poświęcimy pojazdy mechaniczne. Będzie można także złożyć
okolicznościowe ofiary na środki transportu dla misjonarzy, dziękując w ten sposób
Bogu za szczęśliwe podróże, pod hasłem „podaruj 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej
jazdy”.
3. Trwają Światowe Dni Młodzieży. Starajmy się gościnnie traktować napotkanych
pielgrzymów z różnych krajów. Dziękujemy wam za obecność na centralnych
lubelskich uroczystościach na stadionie Arena Lublin. Wszystkie bilety zostały
wykorzystane. Choć nie gościmy konkretnych pielgrzymów w naszej parafii starajmy
się modlitwą wspomagać wszystkich organizatorów. Zapraszamy też do wyjazdu na
centralne uroczystości do Krakowa, na spotkanie z papieżem Franciszkiem.
4. Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą wspólną modlitwę i życzymy miłej niedzieli oraz
obfitego błogosławieństwa na cały tydzień, wielkich przeżyć podczas Światowych Dni
Młodzieży i spotkania z papieżem. Szczególne życzenia składamy wszystkim
solenizantom i jubilatom tego tygodnia.
5. Na zakończenie pomódlmy się do 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
6. Za chwilę kapłan odmówi modlitwę błogosławieństwa pojazdów i kierowców, a potem
wyjdzie przed kościół i pokropi pojazdy wodą święconą. Niech Bóg błogosławi
wszystkie wasze podróże.

