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4 Niedziela Wielkanocna – 17 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy Tydzień modlitw o powołania
kapłańskie i zakonne, prosząc Boga o powołania także z naszej parafii.
2. Dziękujemy tym, którzy w minionym tygodniu pomagali przy budowie kościoła, zwłaszcza
panu Mieczysławowi, Markowi, Henrykowi i Mariuszowi. Nadal prosimy o pomoc zarówno
fizyczną i materialną, a także modlitewną, by wszystkie prace przebiegały bezpiecznie i
osiągnęły zadawalający finał.
3. W najbliższą sobotę obchodzić będziemy uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona
Polski.
4. W następną niedzielę o godz. 12.15 kolejne spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi
się do I Komunii Świętej, a o godz. 15.00 dodatkowa Msza św. w intencji młodzieży
przygotowującej się do Bierzmowania i ich rodziców. Informujemy też, że I Komunia Święta
odbędzie się 8 maja, a Bierzmowanie 10 czerwca.
5. W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży nasz sztab organizacyjny zaprasza w
następną niedzielę na kiermasz ciast po Mszach św. o godz. 9, 11, 13 i 16.30. W tym czasie
będzie także prowadzona akcja „Pomodlę się za ciebie” i możliwość zapisania się do grupy
wolontariuszy.
6. Lubelski Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na spotkanie o godz. 19.00. Rozważany będzie
temat „Mieszko I natchniony wizjoner, czy tylko mąż stanu?".
7. Za tydzień kolejne spotkanie Kuźni Wiary, które tym razem poświęcone będzie dawnej Mszy
trydenckiej, czyli sprawowanej po łacinie i tyłem do ludzi. Gośćmi specjalnymi spotkania będą
Państwo Agnieszka i Jerzy Mycka z Lubelskiego Środowiska Tradycyjnej Liturgii Rzymskiej.
Spotkanie będzie okazją do porozmawiania o przebiegu, znaczeniu i potrzebie takiej mszy we
współczesnym Kościele.
8. W ostatnim tygodniu zapewne wielu z was śledziło piękne uroczystości związane z obchodami
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. Z tej okazji powstała też pobożna inicjatywa odprawienia
1050 Mszy św. w intencji Polski o Jej wierność przyrzeczeniom chrztu. Taką Mszę świętą może
każdy z was zamówić. Pierwsza z nich zostanie odprawiona za tydzień o godz. 16.30. Dzisiaj
natomiast na zakończenie pomódlmy się w intencji Ojczyzny specjalną Modlitwa Jubileuszową.
Powstańmy:
Boże nasz Ojcze, w roku Jubileuszu Chrztu Polski dziękujemy za łaskę wiary,
za Twoje wejście w dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny,
za łaskę, która nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas.
Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje dary i charyzmaty,
abyśmy mogli poznawać Prawdę, kochać Kościół,
służyć braciom i siostrom miłością ofiarną
i odważnie głosić współczesnemu światu Dobrą Nowinę.
Maryjo, nasza Matko i Królowo, święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem, abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony w naszej historii, teraz i na wieki wieków. Amen

