Ogłoszenia duszpasterskie – 27.05.18
1. W dniu dzisiejszym o godz. 16.00 przy kaplicy na ul. Poligonowej zostanie odprawiona Msza
św. o uświęcenie pracy ludzkiej i odbędzie się poświęcenie pól. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do udziału we Mszy św. i modlitwie.
2. 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 jak
w ubiegłym roku (jej mapka wywieszona jest w przedsionku). Bardzo prosimy, aby wszystkie
domy i bloki zostały przystrojone, albowiem jest to 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. 18.45.
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.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek wyjazd do chorych
od godz.9.00, zaś spowiedź od godz. 17.30. W sobotę nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o godz. 18.00.
4. Również w tym tygodniu w czwartek dobiega końca miesiąc maj i śpiew Litanii Loretańskiej,
a rozpoczynamy w piątek miesiąc czerwiec i śpiew Litanii do Najśw. Serca Pana Jezusa o godz.
17.30. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w tym pięknym nabożeństwie.
5. W przyszłą niedzielę z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. o godz. 13.00
indywidualne błogosławieństwo dzieci
6. W związku z obowiązującymi nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
i ich przetwarzania, wszelkie zaświadczenia w kancelarii parafialnej będą wydawane tylko
i wyłącznie na podstawie dokumentu tożsamości osobom zainteresowanym, natomiast
osobom niepełnoletnim ich prawni opiekunowie.
7. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik udzielił dyspensy od charakteru
pokutnego, w tym od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych, w
piątek 1 czerwca 2018 r. (piątek po uroczystości Ciała i Krwi Pańskiej, a także Dzień Dziecka),
wszystkim wiernym Archidiecezji Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym
dniu na terenie Archidiecezji. Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi
formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłosierdzia i pobożności.
9. Ostatnio w naszej wspólnocie parafialnej zmarł Mitaszko Ryszard z ul. Skrytej …

