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

I Niedziela Zw. - Chrzest Pański – 8 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziękujemy naszym parafianom, którzy bardzo miło przyjmują nas po Kolędzie. W tym
tygodniu kontynuujemy wizytę duszpasterską i odwiedzimy:
 W poniedziałek: bloki: Pergolowa 1 i Pergolowa 3
 We wtorek: Pergolowa 2 i Pergolowa 4
 W środę: Pergolowa 5
 W czwartek: Kaskadowa 11
 W Piątek: Altanowa 5 i Altanowa 8
 W sobotę: Kaskadowa 1, Kaskadowa 7 i Kaskadowa 9
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, natomiast w sobotę wcześniej tj. od godz. 14.00
Cały program wizyty duszpasterskiej wywieszony jest w gablocie przy wyjściu z kościoła
oraz umieszczony na stronach internetowych parafii.
2. Kancelaria – ze względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna. Różne sprawy
kancelaryjne będzie można załatwić w niedzielę po mszy św.
3. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9 spotkanie opłatkowe w klasztorze dla Grupy Żywego
Różańca i Legionu Maryi.
4. Za tydzień w niedzielę msza św. wieczorna sprawowana będzie w intencji Członków Rady
Duszpasterskiej i ich rodzin, a po mszy św. spotkanie opłatkowe w klasztorze.
Zapraszamy zarówno członków Rady jak i ich rodziny.
5. Grupa chętnych do wystawienia w naszej parafii spektaklu teatralnego o św. Franciszku
będzie miała swoje spotkanie w piątek o godz. 20.
6. Istnieje możliwość wyjazdu na 6-dniowe Ferie Zimowe dla dzieci w teren Beskidu
Niskiego (Koło Krynicy). Wyjazd organizuje parafia „na zbożowej” i mają jeszcze kilka
wolnych miejsc. Szczegóły informacyjne wywieszone są przy wyjściu z kościoła.
7. W dniu dzisiejszym gościmy w naszym kościele chór „Canticum Canticorum„ z Kraśnika,
który śpiewa na Mszach św. o godz. 9 i 11. Wyrażamy im za to wielką wdzięczność.
8. W następną niedzielę gościć będziemy bardzo dobry zespół ludowy „Drewutnia”, który
zaśpiewa i zagra kilka kolęd przy żłóbku - zarówno podczas mszy św. jak i po mszy św.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i napełniania się wartościami duchowymi.
10. Życzymy wszystkim miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia.
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