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XXXIII Niedziela – 18 listopada 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj
2. Dzisiaj po mszy św. o godz. 13.00 odbędzie sie spotkanie z harcerkami ze Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej. Chcą oni utworzyć w naszej parafii nowy zastęp. Zapraszają dziewczynki w
wieku od 3-6 klasy szkoły podstawowej.
3. Kontynuujemy informacje dotyczące wyborów nowej Rady Duszpasterskiej. Tydzień temu
składane były przez was propozycje kandydatów. Dzisiaj ogłaszamy wyniki.
 Zgłoszonych zostało aż 61 kandydatów, spośród których komisja wyodrębniła 26 osób
mających największą liczbę głosów. Są to (w kolejności alfabetycznej): Badaj Teresa,
Barański Wojciech, Bartnik Krystyna, Brzozowski Stanisław, Budzyński Kazimierz,
Chrzonstowski Antoni, Chrzonstowski Mateusz, Domań-Bartnik Magdalena, Domańska
Beata, Drozd Piotr, Frant Agnieszka, Gaszyński Andrzej, Kania Janina, Kocot Wojciech,
Klimek Wiesława, Kot Krzysztof, Kopacka Anna, Kopacki Marek, Kozioł Izabella,
Niedźwiedź Teresa, Romańczuk Krystyna, Smaga Anna, Smaga Stanisław, StolarzKowalik Henryka, Ulfik-Jaworska Iwona, Wojnowska Stefania.
 3 kandydatów nie może już brać udziału w wyborach – wedle regulaminu - ze względu
na dotychczasową przynależność do Rady Parafialnej przez kolejne 3 kadencje (15 lat).
Są to: Badaj Jacek, Karasek Alina i Persona Antoni. Dziękujemy im zatem za wieloletnią
posługę dla parafii.
 32 osoby proponowane na kandydatów miały mniejszą ilość głosów i nie zmieściły się na
liście do wyborów, ale gratulujemy im, że zostały zauważone i docenione przez parafian.
Tak wielka liczba proponowanych kandydatów sugeruje, że parafianie coraz lepiej się
znają i rozpoznają, także tych z nowych części parafii (być może dzięki festynowi), choć
oczywiście stary teren wyraźnie dominuje.
 Pełna lista kandydatów wraz z niewielkim opisem wywieszona jest na tablicy i na
drzwiach kościoła. Umieszczona jest także w Internecie na stronie naszej parafii
www.lublin.bernardyni.pl Teraz większość ma dostęp do internetu więc proponujemy
spokojnie zapoznać się z listą kandydatów właśnie w ten sposób.
 Za tydzień (25 listopada) przeprowadzimy głosowanie. Po każdej Mszy św. będzie
można przy stoliku otrzymać opieczętowaną kartkę do głosowania i wypisać na niej
2 osoby wybrane spośród kandydatów. Każdy parafianin może wrzucić do urny tylko
1 kartkę. Wszelkie inne kartki będą uznawane przez komisję za nieważne.
 2 grudnia – ogłosimy wyniki wyborów i nowa Rada Duszpasterska złoży swoje
ślubowanie.
4. Dotychczasową Radę Parafialną zapraszamy na spotkanie dzisiaj, o godz. 19.00.
5. Także dzisiaj kolejne spotkanie „Klubu Dyskusyjnego” o godz. 19.00 w Kawiarence.
Wyświetlony zostanie film "The Soviet Story", potem dyskusja nad jego treścią, między innymi
na temat zbrodniczej lewicowej inżynierii społecznej i konsekwencji tejże dla współczesnego
społeczeństwa.
6. Ponawiamy ostrzeżenie, że po osiedlu chodzą już osoby z opłatkami, podające się za członków
naszej Rady Parafialnej. Oczywiście proszę się nie dać okłamać, gdyż z naszej parafii będziemy
roznosić opłatki dopiero w Adwencie i dokładnie o tym poinformujemy.
7. Obecnie przeżywamy Rok Wiary, w ramach którego będziemy się starać organizować w naszej
parafii spotkania i katechezy pomagające pogłębić i umocnić swoją wiarę. W najbliższym

czasie, 26 listopada, w poniedziałek, zapraszamy na tzw. Katechezę Antymagiczną, której
gościem będzie ceniona pisarka Małgorzata Nawrocka, Laureatka trzech nagród literackich.
W swym wykładzie i powieściach ujawnia czym grozi uprawianie wróżbiarstwa,
uzdrowicielstwa i tajemnych sztuczek. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
8. „Rok Wiary” skłania nas także do prawdziwego przeżywania historycznych postaci, w tym
św. Mikołaja, którego święto zbliża się 6 grudnia. W tym dniu zamiast komercyjnego krasnala
czy skrzata, powitamy w naszym kościele prawdziwego Mikołaja, biskupa Miry. Spotkanie
rozpocznie się w czwartek na mszy św. wieczornej, a po niej w sali konferencyjnej wręczenie
prezentów, które chętni rodzice mogą przygotować i przynieść do 4 grudnia. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.
9. Życzymy wam wszystkim miłej niedzieli i prosimy o zapoznanie się z kandydatami do Rady
Parafialnej. Szczęść Boże.

