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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W czwartek – święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
 W piątek – św. Hieronima
 w sobotę – św. Teresy
2. W sobotę przypada także 1 sobota miesiąca oraz rozpoczyna się miesiąc październik, a
wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy na różaniec o godz. 17.30. Dla dzieci
przygotowaliśmy kolejne wyklejanki, które będą mogły sobie zbierać podczas codziennych
nabożeństw.
3. W sobotę wieczorem także o. Oktawian będzie sprawował Msze św. dziękczynną w ramach
sympozjum z okazji jubileuszu 70 lat życia.
4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii oraz ich rodziców zapraszamy na pierwsze
spotkanie dzisiaj o godz. 12.15. Dzieci niech zgromadzą się w klasztornej sali
konferencyjnej, a rodzice tutaj w kościele.
5. Dzisiaj, w czwartą niedzielę miesiąca, powinno odbyć się kolejne spotkanie "Kuźni Wiary".
Z przyczyn niezależnych będzie ono za dwa tygodnie, 9 października, a zostanie poświęcone
zagadnieniu islamu: "Czy my i muzułmanie wierzymy w tego samego Boga?" Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.
6. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowennę przed uroczystością św. Franciszka z Asyżu,
naszego zakonodawcy.
7. Uroczystość św. Franciszka skłania nas, aby właśnie w najbliższą niedzielę 2 października
uroczyściej świętować jubileusz 25-lecia naszej parafii, a przy okazji także 25-lecia
kapłaństwa o. Juliana i o. Azariasza. Będzie to kolejny festyn parafialny, jednak w sposób
szczególny zapraszamy najpierw na Mszę św. jubileuszową o godz. 11.00. Zawsze bowiem
powinniśmy zacząć od modlitwy, a potem się bawić. Prosimy zatem o jak najliczniejsze
przybycie na Msze św. o godz. 11.00, po której będzie już można na placu festynowym
spożyć smaczne posiłki i skorzystać z różnych atrakcji. Z pewnością w tym dniu nie będzie
trzeba gotować obiadu w domu obiadu, bo można dobrze zjeść na festynie. Program na
scenie rozpocznie się po Mszy św. dla dzieci o godz. 13.00. Nie będę przytaczał
szczegółowego programu, ponieważ mamy nadzieję, że plakaty dotarły na klatki schodowe
wszystkich bloków. Kto zaś jeszcze nie widział (szczególnie z prywatnych domów) może
sobie zobaczyć czy zabrać plakat przy wyjściu z kościoła. Podkreślić myślę trzeba, że
gwiazdą tegorocznego festynu będzie zespół ”Gang Marcela”, który po raz pierwszy
koncertuje w Lublinie. Wystąpi także zespół pieśni i tańca „Jawor”, zespół śpiewaczy
„Pasjonata”, Rapostoł, nasz chór Albertus, Stellaris oraz nieumieszczona jeszcze na plakacie
„Małgorzata i Patrycja” finalistki telewizyjnego program „Aplauz, aplauz”. Wokół sceny
będą różne atrakcje festynowe m.in.: zamki do skakania, fotobudka, malowanie twarzy,
strzelnica, pokaz sztucznych ogni oraz loteria fantowa. W związku z loterią fantową prosimy
nadal o przynoszenie różnych fantów. Finał loterii będzie o godz. 18.45. Dziękujemy tym,
którzy przynieśli różne prace konkursowe – ich finał będzie razem z finałem loterii.
Przypominamy, że tradycyjnie podczas październikowego festynu – z racji uroczystości św.
Franciszka z Asyżu, patrona ekologii, będzie konkurs na najładniejsze zwierzątko domowe
w naszej parafii. Ten konkurs rozpocznie się o godz. 15.00.

W związku z wieloma pracami przygotowawczymi serdecznie dziękujemy tym, którzy w
ostatnim tygodniu okazali swą pomoc, szczególnie panu Kazimierzowi, Franciszkowi,
Mariuszowi, Mieczysławowi, Henrykowi oraz Legionowi Maryi, który codziennie w czymś
pomaga. Bóg zapłać także kilku członkom Rady Parafialnej, którzy roznieśli plakaty.
Prosimy również, aby parafianki tradycyjnie upiekły na festyn smaczne ciasta, które można
zacząć znosić już w sobotę wieczór.
Jeżeli ktoś znajdzie czas, prosimy także o pomoc w tym tygodniu. Zachęcamy też, aby na
festyn przyjść nie tylko samemu ale także zaprosić swoich znajomych i rodziny. Wszelki
dochód ze sprzedaży posiłków na festynie będzie przeznaczony na wyrównanie różnych
rachunków budowy kościoła, a potrzeba jeszcze dużo.
Tych, którzy się dużo modlą i odmawiają różaniec prosimy, aby w tym tygodniu prosić
Boga o piękną pogodę na festyn, co jest także bardzo ważne.
8. W związku z festynem ogłaszamy zmianę w porządku niedzielnych Mszy św. Otóż nie
będzie popołudniowych Mszy św. o godz. 16.30 i 18.00, natomiast zamiast nich będzie o
godz. 20.00, na zakończenie festynu, po której odmówimy różaniec i odśpiewamy Apel
Jasnogórski. W związku z tą zmianą bardzo prosimy, aby osoby, które zamówiły sobie
Msze św. właśnie na popołudniowe godziny, zgłosiły się do zakrystii, by ustalić zmianę.
9. Ponieważ czeka nas wiele wydarzeń, oddajmy się pod opiekę Matki Najświętszej oraz św.
Michała Archanioła.

