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XXII Niedziela zwykła - 28 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj ostatnia niedziela sierpnia, kończą się wakacje i w czwartek rozpocznie się nowy
rok szkolny. Z tej racji dzisiejsza Msza św. o godz. 13.00 będzie odprawiona w intencji
dzieci oraz poświęcimy przybory szkolne dla pierwszoklasistów.
2. W ramach przygotowań do nowego roku szkolnego Caritas organizuje doroczną zbiórkę
ofiar na przybory szkolne dla biednych dzieci, pod hasłem „Tornister pełen uśmiechu”.
Taką ofiarę można dzisiaj złożyć do specjalnego tornistra wystawionego pod chorem,
przy stoliku z gazetami.
3. W następną niedzielę ofiary do puszek przeznaczone będą na „Fundusz wspierania nauki
chrześcijańskiej”.
4. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca września.
Zachęcamy do uczestnictwa w tych nabożeństwach, do spowiedzi i Komunii św.
W piątek odwiedzimy chorych. W następna niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po
Mszy o godz. 9.00 oraz o 13.00 (dla dzieci).
5. Od następnej niedzieli będzie można zapisywać dzieci do I Komunii Św.
6. Na placu przedkościelnym trwają prace związane z nasadzeniami drzew. Zobowiązała
nas do tego decyzja urzędu ochrony środowiska. Musimy usunąć stare korzenie, a
nasadzić ponad 60 drzew liściastych wokół kościoła i klasztoru. Dodatkowo po bokach
boiska sportowego będą posadzone tuje, które w przyszłości utworzą mur roślinny. Są to
drogie prace, ale musimy je wykonać do końca września. Prosimy także, aby w dni
powszednie nie pozostawiać samochodów na parkingu kościoła, gdyż robotnicy muszą
mieć możliwość dojechania koparkami na teren nasadzeń.
7. W najbliższą sobotę 3 września przypada dokładna data 25-tej rocznicy założenia naszej
parafii (3 IX 1991 r.). Będziemy o tym pamiętać na sobotniej Mszy św., ale główne
obchody jubileuszowe przesuniemy miesiąc później, na niedzielę 2 października, co
połączymy z jubileuszowym festynem parafialnym. Szczegóły jeszcze ogłosimy, ale już
dzisiaj serdecznie zapraszamy, a dzieci zachęcamy do zapoznania się na stronie
internetowej parafii z różnymi konkursami, jakie szykowane są na czas festynu z okazji
25-lecia parafii.
8. Serdecznie witamy tych, którzy powrócili już ze swoich urlopów i życzymy
błogosławionego czasu pracy.
9. Na zakończenie pomódlmy się wraz z całym kościołem lubelskim, który zachęca, aby
każdego 28 dnia miesiąca modlić się w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Stefana
Kardynała Wyszyńskiego, z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy ingresu
biskupa Wyszyńskiego do katedry lubelskiej. Z tej okazji wydane zostały obrazki z
modlitwą i zdjęciem biskupa Wyszyńskiego z czasów lubelskich. Zachęcamy do
pobrania obrazków ze stolika pod chórem. A teraz odmówmy modlitwę z tego obrazka.

