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

25 niedziela – 18 września 2011 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym, z racji Dnia Środków Społecznego Przekazu, przed kościołem
zbierane są ofiary do puszek na tzw. „Fundusz Ewangelizacji w Środkach
Społecznego Przekazu”. Dziękujmy za ofiary.
2. Dzisiaj przypada także liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki – patrona
dzieci i młodzieży, a także patrona ministrantów. Pamiętajmy o nich w modlitwie.
Przy tej okazji zachęcamy wszystkich chłopców, aby zechcieli służyć Panu
Jezusowi przy ołtarzu. Szczególnie prosimy rodziców, aby zachęcali swoje dzieci, a
dziadkowie zachęcali wnuków. Nasza parafia jest bardzo młoda i z pewnością na
każdej Mszy św. mogłoby być przynajmniej kilkunastu ministrantów. Zachęcamy
także starszą młodzież do posługi lektora i kantora. Spotkania w soboty o godz. 10.
3. Kontynuujemy odmawianie Różańca w intencji naszej Ojczyzny. Dzisiejszy
Różaniec o godz. 8.30 prowadziła Rada Duszpasterska parafii, a w następną
niedzielę poprowadzi Ruch Domowego Kościoła. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy różańcowej także codziennie po Mszy św. wieczornej.
4. W najbliższym tygodniu będziemy obchodzić:
 W środę święto św. Mateusza Ewangelisty,
 W piątek Św. Ojca Pio,
 W następną niedzielę rozpoczynamy Nowennę przed Uroczystością Św.
Franciszka z Asyżu – założyciela naszego Zakonu.
5. W tym tygodniu kończymy już zapisy dzieci do I Komunii Świętej oraz do
Bierzmowania.
 Pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych, odbędzie
się w najbliższą sobotę 24 września o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej
klasztoru. Prosimy na spotkanie najpierw samych rodziców.
 Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania proszeni są natomiast na
spotkanie organizacyjne w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 18.
6. Przypominamy, że Grupa charytatywna w naszej parafii rozdziela żywności Caritas
dla ubogich i potrzebujących w każdą środę przy furcie klasztornej o godz. 18.30.
7. Przyjmujemy nadal zapisy na pielgrzymkę do Krakowa, Kalwarii i Wadowic w
dniach 1 i 2 października. Koszt ok. 200 zł. Brakuje nam jeszcze pełnego składu,
dlatego zorganizowanie tej pielgrzymki zależeć będzie od kolejnych zgłoszeń.
Zachęcamy.
Wszystkim życzymy miłego niedzielnego wypoczynku,
a tym, którzy w tym tygodniu obchodzić będą swoje imieniny, urodziny lub inne rocznice,
składamy serdeczne życzenia: obfitości łask od Pana i błogosławieństwa Bożego.
Teraz pomódlmy się wspólnie o duchowy rozwój naszej parafii

