Ogłoszenia duszpasterskie – 1.07.18
1. Rozpoczął się okres wakacji i w związku z tym, Msze św. w naszym kościele są odprawiane
o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 13.00 i 19.00. Nie ma mszy św. o godz. 18.00 i 20.00.
2. Dziękujemy za złożone ofiary w kwocie 4 026 zł na dalsze leczenie Alicji Mazurek, która
będąc w śpiączce przebywa obecnie w klinice Budzik.
3. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej czyli pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. W czwartek modlimy się o dar powołań zakonnych i kapłańskich i w tej intencji
ofiarowana jest adoracja Najśw. Sakramentu. W piątek wyjazd do chorych od godz. 9.00,
spowiedź od godz. 17.30, po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i modlitwa
wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa. W sobotę nabożeństwo wynagradzające ku czci
Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. o godz. 18.00.
4. Legion Maryi w miesiącu lipcu organizuje zbiórkę piórników z przyborami dla dzieci z Afryki.
Można je składać w kiosku Boża Apteka.
5. Do 20 lipca trwają w naszej parafii zapisy na Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy. Koszt
uczestnictwa 75 złotych. Opłata uwzględnia m.in. transport bagaży, zakup lekarstw
i opatrunków, ubezpieczenie NW.
6. Komunikat Metropolity Lubelskiego
Umiłowani w Chrystusie Panu!
Obraz Matki Bożej z Archikatedry Lubelskiej jest głęboko wpisany w duchowe oblicze
Lublina i całej Archidiecezji. Trzydzieści lat temu, 26 czerwca 1988 roku obraz został
ukoronowany z inicjatywy Ks. Bpa Bolesława Pylaka. Wspominając to wydarzenie
zgromadzimy się na Placu Katedralnym w dniu 3 lipca o godz. 19.00. Uroczystej Eucharystii
będzie przewodniczył i słowo wygłosi Ks. Bp Jan Śrutwa, były biskup pomocniczy diecezji
lubelskiej, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i biskup zamojsko-lubaczowski.
Będziemy dziękować Bogu za 70. lat kapłaństwa Ks. Abpa Seniora Bolesława Pylaka. Niech ten
piękny i rzadki jubileusz stanie się okazją do serdecznej modlitwy w intencji Czcigodnego
Jubilata.
Już za miesiąc wyruszy 40. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Mobilizuje ona
tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu
z modlitwą w ważnych życiowo intencjach. W drodze na Jasną Górę towarzyszyć nam będzie
hasło: „Owocem ducha jest miłość", nawiązujące do programu duszpasterskiego Kościoła
w Polsce.
W tym roku w sposób szczególny będziemy się modlić w intencji zbliżającego się
Synodu Biskupów na temat „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania" oraz w intencji
Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Partnerem Pielgrzymki będzie Centrum
Duszpasterstwa Młodzieży.
Również i w tym roku będzie można wesprzeć fundusz Idę z Tobą i włączyć się
w duchowe pielgrzymowanie. Osoby, które skorzystają funduszu, poniosą intencje
ofiarodawców przed tron Matki Bożej.
Polecając wszystkich macierzyńskiemu wstawiennictwu Matki Bożej Częstochowskiej,
czczonej na Jasnej Górze i w naszej Archikatedrze, wszystkim z serca błogosławię.
Wasz biskup Stanisław

