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XXXIII Niedziela – 13 listopada 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Okrutną prawdą jest, że co roku ginie za wiarę ok. 105 tyś. chrześcijan, czyli niemal co 5
minut ginie 1 chrześcijanin, a prawie 200 milionów jest brutalnie prześladowanych. W tym
roku, ze względu na dramatyczną sytuację trwającą w Iraku, pragniemy szczególnie ich
otoczyć modlitwą oraz wspomóc materialnie. Przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiarę
do puszki na tzw. „Fundusz Pomocy Kościołowi w Potrzebie”.
2. Przypominamy w dniu dzisiejszym o spotkaniu dzieci do I Komunii Św.
3. W dniu dzisiejszym we wszystkich diecezjach w Polsce, także w katedrze lubelskiej nastąpi
uroczyste zakończenie Roku Bożego Miłosierdzia. Szczególnym znakiem będzie
zamknięcie Bramy Miłosierdzia w archikatedrze podczas Mszy św. o godz. 11.30. Światowe
uroczystości będą miały miejsce w następną niedzielę 20 listopada w Bazylice św. Piotra w
Rzymie.
4. Za tydzień przypada ostatnia niedziela roku kościelnego, która jest obchodzona w liturgii
jako Uroczystość Chrystusa Króla. W tym roku uroczystość ta, ze względu na Jubileusz
Chrztu Polski będzie poprzedzona uroczystym Aktem przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana w całej naszej Ojczyźnie. W najbliższą sobotę 19 listopada w imieniu całej
Polski uczynią to polskie władze państwowe wraz z biskupami w sanktuarium w KrakowieŁagiewnikach. Kontynuacją tej uroczystości będzie podjęcie Jubileuszowego Aktu we
wszystkich kościołach w Polsce, także w naszej parafii, w następna niedzielę – w niedziele
Chrystusa Króla. Biskupi proszą, aby każdy osobiście włączył się duchowo w ten wielki
Akt. W tym celu od czwartku kontynuujemy nowennę przed Intronizacją, odmawianą po
Mszy św. wieczornej, natomiast w dniu dzisiejszym rozpoczniemy 7-dobowe Jerycho
Różańcowe, którym pragniemy wyprosić ożywienie wiary i gotowość przyjęcia Chrystusa
Króla w sercu każdego z nas, w całej parafii, także w sercach tych obojętnych czy
wątpiących. Jest to niezwykle ważna sprawa, dlatego gorąco zachęcamy was do włączenia
się w to wielkie oblężenie modlitewne przez 7 dni i nocy. Modlitwę będą prowadzić
poszczególne grupy parafialne i wyznaczone osoby, natomiast do modlitwy niech dołączą
się mieszkańcy poszczególnych bloków i ulic. Wykaz dyżurów modlitewnych wypisaliśmy
na specjalnej ulotce wyłożonej przy wyjściu z kościoła. Bardzo prosimy, aby się z tym
zapoznać. Informacje te umieścimy także na naszej stronie internetowej oraz na klatkach
poszczególnych bloków. Oprócz specjalnych godzin dyżurów zapraszamy na stałe punkty
dnia, którymi są Msze św. o godz. 7.00, 18.00 i 24.00. Szczególnie zapraszamy na Mszę św.
o godz. 18.00, z rozważaniem intronizacyjnym i nowenną. Modlić się będziemy także o
godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz o 17.30 wypominkami. Każdy może
także dołączyć do ogólnej intencji Jerycha swoje prywatne intencje, wypisane na kartkach,
które będą odczytywane podczas codziennego Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00.
Szczególnym dniem będzie sobota, w którą o godz. 12.00 połączymy się poprzez transmisję
z bazyliką w Łagiewnikach, aby współuczestniczyć w ogólnopolskim akcie intronizacji.
Zapraszamy więc na tę godziną do naszego kościoła. Szczególnie ważnym elementem
naszego przygotowania jest oczyszczenie swego sumienia w sakramencie spowiedzi, która

będzie możliwa podczas Mszy św. o godz. 7 i 18. Bardzo prosimy was o zmobilizowanie
swoich sił i zachęcenie także swoich domowników do uczestnictwa w modlitwie.
5. Dodatkowo w dniu jutrzejszym, czyli w drugi poniedziałek miesiąca, zapraszamy na kolejny
dzień modlitw do św. Michała Archanioła. O godz. 18.00 Msza św. o uzdrowienie i
uwolnieni od wszelkiego zła, a po Mszy św. specjalne nabożeństwo do św. Michała
Archanioła. Jego też na zakończenie dzisiejszej Mszy św. prośmy o ochronę nas, a także
wszystkich prześladowanych chrześcijan.
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

