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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 11 czerwca 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Nadchodzący tydzień będzie obfitował w wiele wydarzeń religijnych i uroczystości, które
związane będą z uroczystością Bożego Ciała oraz z odpustem parafialnym i obchodami
Roku św. Brata Alberta.
2. Aktualnie (w dniu wczorajszym i dzisiejszym) trwa pielgrzymka jubileuszowa „Śladami
św. Brata Alberta”. Wczoraj uczestniczyliśmy w Krakowie w ogólnopolskich
uroczystościach, na które zaproszone były wszystkie parafie i instytucje w Polsce, którym
patronuje św. Brat Albert.
3. Jutro (w poniedziałek) zapraszamy na kolejny dzień modlitw do św. Michała Archanioła, z
Mszą św. o uzdrowienie i specjalnym nabożeństwem oddania się pod opiekę św. Michała.
4. We wtorek przeżywamy święto św. Antoniego z Padwy i Dzień Fatimski z procesją.
5. W 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. i rocznicowe – próba sypania kwiatków we wtorek i środę po mszy św. wieczornej czyli
ok. 18.30. Porządek Mszy św. w Boże Ciało będzie taki, jak w każdą niedzielę. Składka na
tacę przeznaczona będzie do Kurii na „Centrum Jana Pawła II”. Po Bożym Ciele codziennie,
przez całą Oktawę będzie procesja Eucharystyczna po placu kościelnym.
6. Zaraz po Bożym Ciele będziemy obchodzić centralne uroczystości odpustowe ku czci św.
Alberta, patrona parafii, które z racji jubileuszowego Roku św. Alberta będą obchodzone
przez 3 dni – czyli Triduum: piątek, sobota i niedziela. Na każdy dzień zapraszane są inne
grupy, w formie pielgrzymki do relikwii św. Alberta: I tak:
W Piątek: pielgrzymują do naszego kościoła wszystkie grupy Legionu Maryi i Róże
Różańcowe z całego Lublina pod przewodnictwem ks. Sarzyńskiego i innych opiekunów
duchowych. Ich pielgrzymka rozpocznie się o godz. 15.00 i obejmie kilka nabożeństw w
kościele, które zakończą się Mszą św. o godz. 18.00. Wszystkich zapraszamy na dołączenie
się na Msze św. o g. 18.00, po której będzie także procesja Eucharystyczna w ramach
Oktawy Bożego Ciała.
W Sobotę: pielgrzymują do nas wszyscy bracia i siostry III Zakonu Św. Franciszka z całego
regionu lubelskiego pod przewodnictwem ks. bpa Antoniego Dydycza. Uroczystości
potrwają od godz. 9.00 do 15.00 z centralną Msza św. o godz. 12.00. Serdecznie zachęcamy
was wszystkich, aby dołączyć się do tej Mszy św. o 12.00, tym bardziej że jest to dokładnie
dzień liturgicznego wspomnienia św. Alberta.
W niedzielę: będzie to nasz dzień odpustu parafialnego. Zapraszamy szczególnie na sumę

odpustową godz. 11.00 oraz na godz. 18.00, kiedy po Mszy św. odbędzie sie specjalny
koncert ku czci św. Brata Alberta, zatytułowany „Artyści Artyście św. Bratu Albertowi”.
Tymi artystami będą połączone chóry (7 chórów) z Akademii Chóralnej: Śpiewająca Polska
z kompozycjami Piotra Selima. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo będzie to niepowtarzalne
wydarzenie.
Przez wszystkie dni odpustowe będzie można otrzymać specjalne chlebki św. Alberta oraz
różne pamiątki wykonane na tą okoliczność. W tym celu uruchomione będzie pomieszczenie
przy wyjściu z kościoła, jako sklepik z dewocjonaliami.
7. Tydzień po odpuście, czyli w niedzielę 25 czerwca odbędzie się doroczny festyn parafialny.
Przygotowują go poszczególne grupy, natomiast was wszystkich prosimy tradycyjnie o
pieczenie ciast i o przyniesienie na loterię różnych fantów. Te fanty prosimy przynosić już
od dzisiaj i składać na korytarzu klasztornym.
8. Jeszcze specjalne ogłoszenia: Regionalna Izba Gospodarcza oferuje wsparcie dla
bezrobotnych chcących założyć własną firmę. Zainteresowanych odsyłamy do plakatu na
tablicy ogłoszeń.
9. Lubelska organizacja Obrony Lublina zaprasza mieszkańców dzielnicy Czechów Północny i
Południowy do czynnego udziału w dyskusji publicznej nad projektem nowego
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin (dotyczy to Górek Czechowskich), które
odbędzie się w dniu 14 czerwca, w środę o g. 16:00 w sali nr 2 w lubelskim ratuszu.
10. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i zapraszamy do gorliwego uczestnictwa w
naszych licznych uroczystościach tego tygodnia.
11. Na zakończenie 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

12. Pomódlmy się także w intencji ciężko chorej parafianki Bożeny Pod Twoją obronę.

