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Niedziela Chrystusa Króla
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj wybory nowej Rady Duszpasterskiej.
 Przebieg będzie następujący. Po każdej Mszy św. można podejść do stolików pod chórem, gdzie
członkowie komisji podadzą opieczętowaną kartkę do głosowania. Przy stoliku trzeba najpierw
podać swoje nazwisko, które komisja zanotuje, by wiadomo było ile osób głosowało. Na
otrzymanej kartce, dla ułatwienia, wypisani są już wszyscy kandydaci i wystarczy tylko
zaznaczyć spośród nich 2 osoby. Zaznaczanie polega na postawieniu krzyżyka w kratce obok
wybranych 2 nazwisk. Jest to bardzo łatwe, więc można to zrobić nawet na stojąco, ale gdyby
ktoś chciał, to może podejść do stolika. Na stolikach i na ścianach wyłożone są też listy z opisem
kandydatów, gdyby ktoś chciał sie jeszcze upewnić i poczytać. Wypełnioną kartkę prosimy
wrzucić do skrzynki z napisem „Urna wyborcza”. Każdy parafianin może wrzucić tylko
1 opieczętowaną kartkę. Bardzo was zachęcamy do wzięcia licznego udziału w głosowaniu, aby
wybrana Rada była reprezentantem większości z was, bo wtedy dopiero ma sens. Po wyborach w
komisji liczącej głosy będą: Stefania Wojnowska, Marek Kopacki i Antoni Chrzonstowski.
 Za tydzień 2 grudnia – ogłosimy wyniki wyborów i nowa Rada Duszpasterska złoży swoje
ślubowanie na mszy św. o godz. 11.00.
2. W najbliższy wtorek przypada doroczny, ogólnopolski Apostolat Cudownego Medalika. Polega on
na rozdawaniu cudownego medalika z Matka Bożą przechodniom na ulicy. Tak będzie na ulicach
wszystkich miast, także w naszej dzielnicy. Rozpocznie się we wtorek o godz. 14.00. Jeżeli zatem
ktoś podejdzie do was z medalikiem, przyjmijcie go życzliwie, i jeżeli nie macie jeszcze medalika, to
naprawdę warto go wziąć i nosić, jeżeli zaś już macie, to dobrze jest wziąć i dać go komuś bliskiemu,
na kim wam zależy. Trzeba go nosić na szyi, albo przyszyć sobie do ubrania. Medaliki, które będą
rozdawane na ulicach naszej dzielnicy będą poświęcone po mszy św. o godz. 9.00.
3. Za tydzień rozpoczniemy już Adwent. Rozpoczniemy go Kolejnym Jerychem Różańcowym, prosząc
o umocnienie w nas wiary. Szczegóły ogłosimy za tydzień.
4. W ramach przeżywanego Roku Wiary zapraszamy w dniu jutrzejszym do naszego kościoła na tzw.
Katechezę Antymagiczną, której gościem będzie ceniona pisarka Małgorzata Nawrocka, Laureatka
trzech nagród literackich. W swym wykładzie i powieściach ujawnia ona czym grozi uprawianie
wróżbiarstwa, uzdrowicielstwa i tajemnych sztuczek. Początek spotkania na Mszy św. o godz. 18.00,
potem katecheza i adoracja.
5. Zbliżające się święta skłaniają nas do działań na rzecz ubogich. Jedną z takich akcji jest ogólnopolski
program o nazwie „Szlachetna paczka”. Jest to projekt, który co roku angażuje ponad 7 tys.
wolontariuszy. Szukają oni potrzebujących rodzin i przy współpracy z darczyńcami przygotowują
konkretną pomoc dla prawie 12 tyś. rodzin. Wśród tych rodzin są także rodziny z Lublina. Jeżeli ktoś
z was byłby chętny dołączyć do tej akcji, to trzeba wejść na stronę internetową
www.szlachetnapaczka.pl i tam wyszukać z bazy danych rodzinę, której chce się pomóc. Po
przygotowaniu paczki trzeba ją zawieźć do specjalnego magazynu – dla nas jest to magazyn przy ul.
Bernardyńskiej 5. Stamtąd woluntariusz dostarczy paczkę do odpowiedniej rodziny. Paczki trzeba
dostarczyć w weekend 8-9 grudnia, czyli za 2 tygodnie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
6. Jeszcze jedno miłe ogłoszenie, że na Mistrzostwach Kickboxingu woj. Lubelskiego 5 zawodników
ćwiczących przy klasztorze pod okiem p. Leszka zdobyło następujące medale: 2 złote: Tarnowski
Bartłomiej i Rachańczyk Kamil, 1 srebrny: Prokop Dominik, oraz 2 brązowe: Sobczyk Amadeusz i
Saran Michał. Gratulujemy.
7. Również i wam wszystkim życzymy sukcesów w najbliższym tygodniu, a zwłaszcza już dzisiaj
mądrych wyborów do Rady Parafialnej. Szczęść Boże.

