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6 Niedziela Wielkanocna – 1 maj 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj 1 niedziela maja. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
2. Dzisiaj rozpoczynamy także nabożeństwa majowe. Zachęcamy do udziału w nich zarówno
tutaj w kościele, jak i do pielęgnowania pięknej tradycji śpiewania „majówek” przy
przydrożnych kaplicach. W naszym kościele nabożeństwa o godz. 17.30, a w późniejszych
godzinach przy 4 kaplicach: przy ul. Willowej, Poligonowej i na Sławinku.
3. We wtorek przypada Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Porządek Mszy św.
z racji tej wielkiej narodowej uroczystości - jak w każdą niedzielę. Oprócz modlitwy
zachęcamy do wywieszenia flagi narodowej i do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych
organizowanego we wtorek na Placu Litewskim.
4. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej: I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.
5. Następna niedziela to w naszej parafii dzień I Komunii Świętej. Uroczystość odbędzie się
na Mszy św. o godz. 11.00. Prosimy zatem, aby osoby niezwiązane z I Komunią przyszły
w miarę możliwości na Mszę o innej godzinie, pozostawiającą więcej miejsca dla rodzin
dzieci pierwszokomunijnych.
6. Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone na budowę kościoła, zarówno w ciągu całego
miesiąca, jak i w dniu dzisiejszym. Dziękujemy także kilku osobom za wspaniałomyślne
ofiarowanie złotych przedmiotów na ozłocenie nowego tabernakulum.
7. W najbliższym tygodniu planowanych jest wiele prac na placu kościelnym. Prosimy o
fizyczną pomoc, szczególnie w dniu jutrzejszym od. godz. 9.00.
8. Przypominamy, że została już uruchomiona ubikacja na zewnątrz kościoła, w pomieszczeniu
po prawej stronie. Nie trzeba już zatem przechodzić koło ołtarza i przez zakrystię.
9. Bardzo pozytywnie przebiegł w ubiegłą niedzielę kiermasz ciast organizowany przez
wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Dziękujemy tym, którzy bezpośrednio się
zaangażowali i upiekli smaczne ciasta. Zachęcamy nadal do przyłączenia się do grona
wolontariuszy.
10. Dzisiaj kolejne spotkanie Lubelskiego Klubu Dyskusyjnego o godz. 19.00.
11. Na zakończenie dzisiejszej Mszy św., z racji 1 niedzieli miesiąca, adoracja Najświętszego
Sakramentu. Prosimy o pozostanie.
Pomódlmy się także 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

