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II Niedziela Zw. – 15 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym Różaniec o godz. 8.30 prowidzi(ł) Legion Maryi a w następną
niedziele poprowadzi Rada Parafialna.
2. Bardzo dziękujemy tym wszystkim naszym parafianom, którzy w ostatnim czasie bardzo
miło przyjęli nas po Kolędzie. W tym tygodniu kontynuujemy wizytę duszpasterską i

odwiedzimy:







W poniedziałek: blok: Poligonowa 8
We wtorek: Poligonowa 10
W środę: Relaksowa 14
W czwartek: Poligonowa 12
W Piątek: Limbowa 3
W sobotę: Relaksowa 11. W sobotę będzie także kolęda uzupełniająca w tych
domach, które nie mogły przyjąć kapłana w wyznaczonym czasie i prosiły o
przeniesienie. Jeżeli są jeszcze takie rodziny, które chciałyby zaprosić kapłana na
kolędę w najbliższą sobotę, proszeni są o zgłoszenie tego w zakrystii lub na numer
telefonu podany na ogłoszeniach przy wyjściu z kościoła.
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, natomiast w sobotę wcześniej tj. od godz. 15.00
Program wizyty duszpasterskiej umieszczony jest także na stronach internetowych parafii.
3. Kancelaria – ze względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna. Różne sprawy
kancelaryjne można załatwić w niedzielę po mszy św.
4. Dzisiejsza Msza św. o godz. 18 sprawowana będzie w intencji Członków Rady
Duszpasterskiej i ich rodzin, a po mszy św. spotkanie opłatkowe w klasztorze.
5. Także w dniu dzisiejszym opłatek dla ministrantów i ich rodziców po mszy św. o godz.
13, oraz dla Scholi o godz. 15.
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. Przedszkole „Chatka Puchatka” zaprasza mamy ze swymi pociechami powyżej 1,5 roku
życia na spotkania w środy w godz. 16-18. Szczegóły na afiszu w gablocie.
8. W dniu dzisiejszym od godz. 9 gościmy w naszym kościele ludową Kapelę Drewutnia,
która przoduje na Lubelszczyźnie w propagowaniu słowiańskiego folkloru, grając na
tradycyjnych instrumentach ludowych i śpiewając pieśni różnych regionów Polski,
zarówno z Ziemi Lubelskiej, jak i łemkowskie czy ukraińskie. W dniu dzisiejszym
wykonuje kolędy podczas mszy św., a także zagra dłużej po mszy św. Zachęcamy zatem
do pozostanie po mszy św. i posłuchania tych ciekawych opracowań. Kapela daje także
możliwość nabycia różnych płyt CD swojego autorstwa – przy stoliku u wyjścia z
kościoła. Bardzo dziękujemy Kapeli, że w tegorocznym okresie kolędowym wybrali
właśnie nasz kościół – spośród wielu lubelskich – aby tutaj po ludowemu zakolędować.
Życzymy im wielu sukcesów artystycznych oraz obfitości Bożych łask.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej i napełniania się wartościami duchowymi.
10. Życzymy Wam wszystkim miłej niedzieli i błogosławionego tygodnia.

Prośbę o przyjście kapłana po kolędzie można zgłaszać do o. Proboszcza pod nr.

602 448 052

