Niecodziennik
Parafialny
Gazetka Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP

Od redakcji
Oddajemy w Wasze ręce drugi
numer naszego „Niecodziennika“. Tym
razem inspiracją do jego wydania był
rozpoczynający się Nowy Rok, mijające
święta Bożego Narodzenia oraz czas
kolędowania. Przy okazji wszystkim
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parafianom życzymy, aby te święta
i zbliżający się Nowy Rok był dla nas
wszystkich czasem otwarcia się na
Boga, czasem znalezienia dla niego
czasu i głębokiego nawrócenia!

O budowie kościoła słów kilka
Na dzień dzisiejszy
kościół jest pomalowany od wewnątrz
i posiada wykończoną posadzkę.
Aktualnie (koniec grudnia) kończone są
prace murarskie w zakrystii i salkach, po
ustąpieniu zimy planowane są porządki
na placu (pas drogowy, trawniki). Do
zrobienia są drzwi przeciwpożarowe
pomiędzy kościołem a zapleczem,
cała kaplica boczna pod
wezwaniem bł. O. St.
Papczyńskiego, łazienki.
Do
połowy
lutego
planowany jest zakup i
zamontowanie nowego
tabernakulum.
Sprawa
elewacji odłożona jest na późniejsze
lata. Gdy wyżej wymienione prace
zostaną zakończone, można będzie
mówić o załatwianiu formalności
dotyczących wejścia do kościoła i o
samym wejściu, które nie będzie miało
miejsca bez stworzenia odpowiedniego
zaplecza związanego z normalnym
funkcjonowaniem w nowym kościele.
W nowym roku będzie czekała nas też
kolejna istotna zmiana w finansowaniu
budowy - dotychczas większość
wydatków związanych z budową

ponosiła Kuria Zgromadzenia Księży
Marianów, od nowego roku cały ciężar
spocznie już na parafii. Czeka nas przede
wszystkim wyposażenie Kościoła –
ławki, tabernakulum, droga krzyżowa,
konfesjonały, meble do zakrystii,
dzwony, zieleń przed kościołem. Na
pewno rok 2011 (miejmy nadzieję, że
jeszcze przed nadejściem lata) będzie
rokiem wejścia do nowego
kościoła,
choć
czeka
nas jeszcze sporo prac
związanych z budową.
Mamy
nadzieję,
że
Pasterka odprawiona już
w nowym kościele, będzie
dla nas wszystkich nową mobilizacją
do podjęcia wysiłku w tworzeniu
nowego kościoła, nie tylko zresztą
samej widzialnej świątyni, ale też tej
świątyni niewidzialnej, duchowej,
którą jako parafianie ożywiani Duchem
Chrystusa wszyscy jesteśmy.
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP
ul. Bazylianówka 85; 20-144 Lublin
tel/fax: 0 81 740 82 25
http://marianie.lublin.pl
konto: 35 1240 1503 1111 0000 1752 9228

Plany na nowy rok
Przed nami nowy rok i nowe
wyzwania. Z pewnością jednym z
najważniejszych
wyzwań
będzie
wejście do nowego kościoła, do
którego chcemy przygotować się także
duchowo. Pierwszym elementem tego
przygotowania będą rozpoczynające
się 27 lutego o godz. 19:00 w naszej
parafii Katechezy Neokatechumenalne,
jak również rozpoczęte już w grudniu
czwartkowe
wizyty
katechistów
Wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej
w naszych mieszkaniach. Drugim
elementem będą parafialne rekolekcje
wielkopostne, przygotowujące nas
również do przeżycia Misji Parafialnych
rozpoczynających się w naszej parafii
1 października 2011 r. Misje takie
odbywają się w każdej parafii raz na 10 lat,
są okazją do umocnienia i odnowienia
życia wiary, a także odpowiedzią na
wezwanie ostatnich papieży Jana
Pawła II i Benedykta XVI do nowej
ewangelizacji. W sposób szczególny
do przeżycia takich misji zaproszeni

„Ale

są wszyscy parafianie. Na zakończenie
Misji będzie postawiony nowy krzyż
misyjny, który ma przypominać nam
o naszych zobowiązaniach i wierze. Po
zakończeniu Misji w parafii rozpoczną
się katechezy dla dorosłych, które będą
szansą dla pogłębienie naszej wiary.
Katechezy te będą prowadzone przez
księży z Mariańskiego Domu Studiów
pod przewodnictwem ks. Andrzeja
Szostka MIC, byłego rektora KUL.
W nowym roku, dokładnie 26 marca
w naszej parafii planujemy także
uroczyście obchodzić Dzień Życia, w
ramach którego będzie miała miejsce
projekcja filmu „Basia” będącego
świadectwem poświęcenia matki dla
ratowania życia poczętego dziecka.
Po filmie odbędzie się spotkanie z
autorami filmu. Innymi gośćmi tego
szczególnego dnia będą: ks. Piotr
Kieniewicz, marianin, bioetyk, dr nauk
medycznych Tadeusz Wasilewski oraz
dr Tomasz Terlikowski.

to już było...“

Rok 2010 przepełniony był rożnymi
wydarzeniami począwszy od tych
religijnych, przez kulturalne, a
skończywszy na sportowych.
Nowy
rok
rozpoczęliśmy
od
nawiedzenia relikwii Św. Jana Marii
Vianneya. Potem, jak co roku, dzieci
i młodzież ze wspólnot parafialnych
wraz z dorosłymi w okresie Bożego
Narodzenia przygotowały jasełka. W
trakcie ferii zimowych grupa dzieci i
młodzieży wyjechała do miejscowości
Zawoja celem odpoczynku, nabrania
sił oraz nauki i doskonalenia jazdy na
nartach.
W jeden z majowych niedzielnych
wieczorów odbył się kolejny grill

parafialny połączony z degustacją
herbaty afrykańskiej i opowieściami
misjonarza z Afryki. W tymże miesiącu
młodzież z naszej parafii uczestniczyła
w dorocznym Spotkaniu Młodzieży
Mariańskiej w Górze Kalwarii u
grobu
założyciela
Marianów
wspólnie modląc się i bawiąc. Z kolei
dziewczynki ze scholki „Promyczki”
były obecne na Spotkaniu Aniołków
w Grudziądzu, podczas którego
poznawały swoje rówieśniczki z innych
parafii mariańskich oraz miały okazję
posłuchać koncertu Majki Jeżowskiej.
Jednym z integracyjnych momentów
w życiu naszej parafii był II Parafialny
Festyn Rodzinny „Rodzinalia 2010”

gromadzący wiele rodzin chcących
spędzić niedzielne popołudnie z
mnóstwem atrakcji zaplanowanych
przez organizatorów.
Na początku wakacji wzrasta
zapotrzebowanie na krew - nasza
parafia przyłączyła się więc do akcji
zbiórki krwi. Był to też czas wyjazdów
- nasze parafialne pociechy wyruszyły
na podbój mazurskiej przyrody do
miejscowości Piecki, gdzie miały
też możliwość poznania technik
pływackich, strzeleckich, cyrkowych i
dziennikarskich.
Rok szkolny razem z dziećmi
i młodzieżą rozpoczęliśmy od
wycieczki do Warszawy, podczas
której uczestniczyliśmy w warsztatach
kultury wschodniej, zwiedzaliśmy
Muzeum
Sportu
i
Turystyki,
zwiedziliśmy starówkę i obejrzeliśmy
film w kinie 5D. W październiku nasi

parafianie wyruszyli w pielgrzymkę
autokarową do Włoch, prosząc w jej
trakcie o beatyfikację Ojca św. Jana
Pawła II. W listopadzie grupa naszych
ministrantów uczestniczyła w zjeździe
ministrantów z mariańskich parafii w
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.
W tym też miesiącu Parafialny Klub
Sportowy po raz trzeci zorganizował
Parafialny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Księdza Proboszcza.
Scholka
dziecięca
„Promyczki”
obchodząc jubileusz 5-lecia istnienia
zorganizowała koncert dla parafian ze
specjalnym udziałem zespołu Gospel
On.
Przepięknym
zakończeniem
roku była Pasterka będąc zarazem
w zasadzie pierwszym nieoficjalnym
jeszcze wejściem do nowego kościoła.
I tak zakończył się kolejny rok w
naszej parafii. Oby kolejny był równie
owocny.

Wspólnoty prafialne zapraszają
AKADEMIA
TWÓRCZOŚCI
DZIECIĘCEJ - organizuje zajęcia dla
dzieci - plastyczne, teatralne, cyrkowe
i inne. W Akademii dostępnych jest
wiele gier i zabaw. Zajęcia odbywają
się w każdą środę o godz. 16:00.
LEGION
MARYI
jest
międzynarodowym
ruchem
apostolstwa świeckich, działającym
pod
przewodnictwem
Maryi
Niepokalanej. Spotkania odbywają się
w każdy poniedziałek po Mszy Św. o
godz.18:00.
CHÓR
PARAFIALNY
ubogaca
większe
uroczystości
kościelne.
Próby chóru odbywają się w każdy
poniedziałek o godz. 19:00.
MŁODZIEŻ
GIMNAZJALNA
I
LICEALNA spotyka się w każdą sobotę
o godz. 19:00 dyskutując ciekawe
tematy i przygotowując niedzielną
Mszę Świętą. W niedzielę zaś po Mszy
Św. o godz. 18:00 odbywa się wolne

spotkanie w KAWIARENCE, gdzie
można wypić herbatkę, obejrzeć
film, czy wziąć udział w spotkaniu
z ciekawymi ludźmi. MŁODZIEŻ
STUDENCKA spotyka się w każdy
czwartek o godz. 20:30.
DDA
(DOROSŁE
DZIECI
ALKOHOLIKÓW)
gromadzi
wszystkich pragnących zdrowieć
ze skutków wzrastania w rodzinach
dysfunkcyjnych,
najczęściej
uzależnionych od alkoholu. Spotkania
odbywają się w czwartki o godz.18:40.
AA (ANONIMOWI ALKOHOLICY)
to grupa zrzeszająca wszystkich
pragnących trzeźwieć z uzależnienia
od alkoholu. Spotyka się we wtorki o
godz 17:00.
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM charyzmatyczny ruch opierający się na
założeniu, że chrześcijanie – podobnie
jak w Kościele pierwotnym – są
obdarowywani charyzmatami, którymi

służą ku zbudowaniu wspólnoty
Kościoła. Spotkania w środy po Mszy
Św. o godz. 18:00.
SCHOLA DZIECIĘCA „PROMYCZKI”
- grupa rozśpiewanych buzi i mini
orkiestra. Jej głównym zadaniem jest
ubogacenie śpiewem niedzielnej Mszy
Św. z udziałem dzieci o godz.11:00.
Próby odbywają się w każdy piątek
o godz. 16:00 i przed Mszą św. Próby
instrumentalistów odbywają się w
każdy czwartek.

SCHOLA
MŁODZIEŻOWA.
Jej
zadaniem jest ubogacanie niedzielnej
Mszy św. młodzieżowej o 18:00. Próby
sobota godz. 16:30.
PARAFIALNY KLUB SPORTOWY
obejmuje kilka sekcji sportowych:
strzelecką, piłki siatkowej, piłki nożnej,
tenisa stołowego i samoobrony.
Pozostale wspólnoty i bardziej
szczegółowe informacje są na stronie
parafialnej w zakładce „Wspólnoty”.

Warto wiedzieć...
•
Nieszpory za zmarłych – w Zgromadzenia Księży Marianów i bł.
oktawie Dnia Zadusznego oraz w Jerzego Matulewicza – odnowiciela
każdy poniedziałek roku o godz. 17.30 Zgromadzenia Księży Marianów.
(z wyjątkiem miesięcy maj, czerwiec,
październik), o godz. 18:00 Msza święta
SAKRAMENTY ŚWIĘTE
Zbiorowa za zmarłych;
POKUTY I POJEDNANIA - w każdy
•
W każdą II niedzielę miesiąca o
pierwszy piątek miesiąca od
godz. 12.30 odprawiana jest Msza św. w
godz. 16.30 oraz w niedzielę i dni
intencji ofiarodawców i budowniczych
powszednie podczas każdej Mszy
kościoła;
św.
•
W każdy I czwartek miesiąca o
CHRZTU ŚWIĘTEGO - w każdą niedzielę
godz. 18.00 Msza św. w intencji nowych
o godz. 12.30
powołań kapłańskich, zakonnych i
BIERZMOWANIA
całoroczne
misyjnych;
przygotowanie do sakramentu
•
17 dnia każdego miesiąca
dla młodzieży klas III gimnazjum
o godz. 17.00 Nieszpory Maryjne a
rozpoczyna się na początku każdego
także błogosławieństwo małżonków
roku szkolnego.
pragnących i oczekujących potomstwa
CHORYCH - odwiedzamy w pierwsze
oraz rodziców i dzieci. O godz. 18:00
piątki miesiąca od godz. 9.00 oraz w
Msza św. w intencji kanonizacji bł. o.
nagłych potrzebach w każdej chwili
Stanisława Papczyńskiego – założyciela
po uzgodnieniu telefonicznym lub
osobistym.
MAŁŻEŃSTWA
narzeczonych
MSZE ŚWIĘTE - NIEDZIELA
pragnących
zawrzeć
sakrament
8.00; 9.30; 11.00 – dla dzieci
zapraszamy
trzy
miesiące
przed
i rodziców; 12.30; 18.00 – dla
planowaną
datą
ślubu
do
kancelarii
młodzieży (z wyjątkiem lipca i
parafialnej.
sierpnia); 19.30 – odprawiana w
lipcu i sierpniu zamiast Mszy św. o
Autorami tekstów nieniejszej gazetki
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NABOŻEŃSTWA OKRESOWE - 17.30
Wszystkim

serdecznie

dziękujemy!

