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23 niedziela – 4 września 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym o godz. 13.00 modlić się będziemy w intencji uczniów i nauczycieli
rozpoczynających nowy rok szkolny, a po Mszy św. nastąpi indywidualne
błogosławieństwo dzieci oraz ich przyborów szkolnych.
2. Także w dniu dzisiejszym zapraszamy członków Rady Duszpasterskiej na Mszę Św. o
godz. 18.00, po której odbędzie się spotkanie robocze w klasztorze.
3. Od dzisiaj nie ma już wakacyjnej Mszy św. o godz. 20.00.
4. Kontynuujemy zapisy uczniów klas II szkół podstawowych, którzy pragną przystąpić w
naszym kościele do I Komunii św. oraz uczniów klas III gimnazjalnych, pragnących
przyjąć Sakrament Bierzmowania. Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii
parafialnej jeszcze przez 2 tygodnie. Według rozporządzenia Kurii biskupiej, sakramenty
przyjmują dzieci w tej parafii, w której mieszkają.
5. Ministrantów i lektorów o. Ksawery zaprasza na zbiórki w soboty o godz. 9.30.
Zachęcamy także inne dzieci, szczególnie chłopców po I Komunii Świętej, aby służyły
Panu Jezusowi przy ołtarzu. Chętni mogą się zgłosić w najbliższą sobotę na zbiórkę.
6. Dziękujemy paniom, które w minionym tygodniu przyniosły kwiaty i ułożyły w kościele.
7. W najbliższym tygodniu będziemy obchodzić:
 W czwartek 8 września Święto Narodzenia N.M.P.
 W piątek wspomnienie bł. Anieli Salawy
 W środę wieczorna Msza św. w int. Radia Maryja i TV Trwam.
8. W związku z nowymi możliwościami w naszym kościele pragniemy ustalić jednolitą
praktykę przyjmowania Komunii Św. Otóż pierwszy stopień schodów prezbiterium –
znacznie szerszy - nazywa się stopniem komunijnym. Na nim właśnie powinno się
przyklękać do przyjęcia Komunii Św. Właściwie już wy sami –parafianie - wspaniale to
zauważyliście i tak zaczęliście przyjmować Komunię Św., ale dzisiaj chcemy to ogólnie
ogłosić. Oczywiście, jeżeli ktoś z powodu choroby nie może uklęknąć, może przyjąć na
stojąco lub uklęknąć na klęcznikach po bokach. W przypadku dużej liczby wiernych
podczas uroczystości możemy wyjątkowo ogłosić inny sposób przyjmowania Komunii –
np. wzdłuż kościoła, ale generalnie przyjmujemy ją na klęcząco na pierwszym stopniu
prezbiterium.
9. Po wakacjach zapraszamy dzieci do świetlicy, która czynna będzie od poniedziałku do
piątku w godzinach 13-18 (świetlica zapewnia możliwość pożytecznego spędzanie czasu,
zabawy, pomoc w odrabianiu lekcji, krótką modlitwę o godz. 15 oraz podwieczorek).
Zamierzamy także uruchomić na nowo działalność „Kawiarenki pod Aniołkiem” dla
młodzieży i starszych w godzinach wieczornych. Trwają jednak jeszcze prace remontowe.
Poszukujemy także wolontariuszy do pomocy w prowadzeniu zarówno świetlicy jak i
kawiarenki - zainteresowanych prosimy o kontakt. Po przerwie wakacyjnej wznawia
działalność także sekcja Aerobiku (we wtorki i czwartki o godz. 19.30) oraz KickBoxingu (w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki o godz. 19.00 – w sali sportowej koło
świetlicy). Rozpoczął także działalność ciekawy ośrodek pod nazwą Musical Babies.
VERTE……..>>>

Parafia pw. Św. Brata Alberta – OO.Bernardyni
20-819 LUBLIN; ul. Willowa 15; tel. (0-81) 741 56 82; 718 80 60; www.lublin.bernardyni.pl

Szczegółowe informacje można zobaczyć na plakatach, a zajęcia pokazowe odbędą się w
poniedziałek i środę o godz. 15.45, w pomieszczeniu przy furcie klasztoru.
10. Jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca nieco szerzej informujemy o stanie budowy
naszej świątyni. Otóż w minionym miesiącu sierpniu na rzecz budowy kościoła wpłynęło
łącznie 10 800 zł. (są to wasze składki na tacę, ofiary w kopertach i przelewy bankowe.
W tym ponad tysiąc złotych przekazały panie z ofiar zebranych przy rozprowadzaniu
bukietów w święto Matki Bożej Zielnej). Dziękujemy Im i Wam za wszelkie ofiary oraz
zaangażowanie – tym bardziej teraz, gdy wiemy, że koniec wakacji to wzmożone wydatki
dla każdej rodziny posyłającej dzieci do szkoły. Ze swej strony czuję się także
zobowiązany podziękować naszemu zakonnikowi o. Azariaszowi (którego zapewne
jeszcze pamiętacie), a który będąc w Polsce na urlopie (bo pracuje w Rzymie) poświęcił
swój czas, aby jeździć ze mną przez cały sierpień po różnych parafiach w Polsce i poprzez
śpiew i sprzedaż płyt muzycznych z naszego Studia „fanfara” pomógł zarobić ok. 21 tyś.
zł. na budowę naszej świątyni. Staramy się zatem różnymi sposobami pozyskiwać finanse,
ale mimo naszych wysiłków potrzeby są jeszcze większe. Najważniejszą sprawą jest
obecnie wykonanie głównych drzwi wejściowych, których koszt wyniesie ok. 60 tyś. zł.
(jest to jedna z tańszych ofert, bo inne opiewały nawet na 100 tyś. zł.). Drzwi te będą mamy nadzieję - zamontowane pod koniec miesiąca. Pilne jest także wykonanie barierek
na balkonach, których koszt jest dopiero szacowany, a bez których nie możemy dokonać
odbioru budynku i poświęcenia kościoła. Dobrze byłoby także wyłożyć podłogę w
zakrystii, wykonać kanalizację burzową całego placu kościelnego oraz choć trochę
pomalować. To wszystko wydaje się planami nieosiągalnymi, ale wierzymy, że poprzez
wspólną modlitwę uprosimy u Boga sprzyjające okoliczności. Wszystkim zaś tym, którzy
w ostatnim czasie okazali pomoc, dostarczymy specjalne cegiełki z podziękowaniem.
11.Cieszymy się, że w naszej parafii rozpoczął się Codzienny Różaniec. Odmawiany jest w
niedziele o godz. 8.30, a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej ok. 18.30. Dzisiejszy
Różaniec o godz. 8.30 prowadzi(ła) Róża Matki Bożej Fatimskiej, a w następną niedzielę
poprowadzi Legion Maryi. W dni powszednie zobowiązało się prowadzić kilka osób na
zmianę (za co im bardzo dziękujemy). Główną intencją naszej codziennej modlitwy
różańcowej będzie modlitwa za Ojczyznę, a dodatkowe intencje tygodniowe – wedle
potrzeb i okoliczności - będą podawane przez proboszcza na tablicy ogłoszeń. W tym
tygodniu modlimy się za dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy rok szkolny. Zachęcamy
do licznego udziału. Będzie to z pewnością dla nas źródłem wielkiej siły i Bożej łaski.

Wszystkim życzymy miłej niedzieli i obfitości Bożych łask w nowym tygodniu.
Na koniec pomódlmy się o błogosławieństwo dla naszej parafii.

