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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 22 maja 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższy czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Na Procesję Bożego Ciała wyjdziemy po Mszy św. o godz. 9.00. Trasa procesji będzie
przebiegała podobnie jak w ubiegłym roku (jej mapka wywieszona jest w przedsionku
kościoła i umieszczona w Internecie). Bardzo prosimy, aby wszystkie domy i bloki
zostały pięknie przystrojone, albowiem przystrojenie domu jest wyznaniem swojej wiary
i czci dla Chrystusa Eucharystycznego. O przygotowanie ołtarzy na Boże Ciało prosimy
następujące grupy: Pierwszy ołtarz między blokami Altanowa 4,6 – Rada Parafialna,
Drugi ołtarz przed blokiem Tarasowa 6 - Wspólnota Domowego Kościoła, Trzeci ołtarz
przy Krzyżu na ul. Willowej – Legion Maryi, Czwarty ołtarz przy kaplicy na początku
ulicy Willowej – Wspólnota Żywego Różańca. Bardzo prosimy także o przygotowanie
całej Asysty Procesyjnej: Baldachimu, chorągwi, przystrojenie feretronów, niesienie
różańca. Do sypania kwiatków proszone są chętne dzieci, zwłaszcza dziewczynki z
ostatniej I Komunii Św.– próba sypania kwiatków w poniedziałek i wtorek po mszy św.
wieczornej czyli ok. 18.30. Porządek Mszy św. w Boże Ciało będzie taki jak w każdą
niedzielę, chociaż msza św. o godz. 11.00 może być nieco opóźniona, gdyż zostanie
odprawiona dopiero po zakończeniu procesji. Składka na tacę w Boże Ciało
przeznaczona będzie do Kurii na „Centrum Jana Pawła II”.
2. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Chętni mogą zgłaszać się do
o. Oktawiana. Również osoby, które zadeklarowały pomoc przy redagowaniu albumu
proszone są o kontakt z o. Oktawianem.
3. Trwają liczne prace przy budowie kościoła, dziękujemy tym parafianom, którzy
szczególnie gorliwie pomagają. Bardzo prosimy też o modlitwy, abyśmy mogli zdążyć z
zakończeniem ważniejszych prac do czasu uroczystej konsekracji kościoła, która będzie
miała miejsce 19 czerwca o godz. 11.00, połączona z odpustem parafialnym.
4. Dodatkowe ogłoszenie dotyczy spotkania osiedlowego w sprawie anteny planowanej na
budynku przy ul. Willowe 29, czyli przychodni zdrowia. Spotkanie odbędzie sie w
poniedziałek o godz. 18.00 przed budynkiem wspomnianej przychodni.
5. Specjalne ogłoszenie kieruje dziś do nas metropolita lubelski, zapraszając na złoty
jubileusz arcybiskupa Bolesława Pylaka. Oto jego treść..........
6. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia. Teraz zaś odmówmy
wspólnie modlitwę 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

