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I Niedziela zw.– Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2012 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziękujemy za życzliwe przyjmowanie kapłanów po kolędzie. W najbliższym tygodniu
odwiedzimy następujące mieszkania:










Dzisiaj: bloki Willowa 1 i Poligonowa 2B
Poniedziałek: Kaskadowa 7 i 9
Wtorek: Kaskadowa 11 i Limbowa od 20 do 32
Środa: Poligonowa 10
Czwartek: Poligonowa 8 i 12
Piątek: Kaskadowa 1 i Relaksowa 11
Sobota: Relaksowa 9 i Willowa 21
Niedziela: Relaksowa 14

Cały plan kolędy jest wywieszony w przedsionku kościoła oraz dostępny na stronie
internetowej naszej parafii – www.lublin.bernardyni.pl
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w sobotę i niedzielę od godz. 15.00.
Prosimy o przygotowanie na stół wody święconej, kropidła, świecy i krzyża, a dzieci i
młodzież o zeszyty do nauki religii. W wodę święconą można zaopatrzyć się ze
specjalnego naczynia przy wyjściu z kościoła lub przy furcie klasztornej. Kancelaria – ze
względu na trwającą kolędę – będzie nieczynna.
Jeżeli czyjeś mieszkanie niechcąco pominęliśmy lub ktoś nie mógł być obecny w danym
czasie, to może zgłosić chęć przyjęcia kapłana w innym terminie.
2. Dzisiaj gościmy młodzieżowy zespół muzyczny „Drogowskaz” z Leżajska, który – jak
słyszeliśmy – zagrał już kilka kolęd podczas mszy św., a znacznie więcej zagra po mszy
św., dlatego zachęcamy do pozostania. Dziękujemy zespołowi za przybycie do naszej
parafii i głoszenie chwały Bożej poprzez muzykę. Przy wyjściu z kościoła są także ich
płyty CD.
3. Wieczorem z kolei zapraszamy na inny, bardzo ciekawy Koncert Kolęd w aranżacji na
organy, fletnię Pana, syntezator, chór Albertus z naszej parafii oraz głos solowy. Koncert
rozpocznie się po mszy św. wieczornej, ok. godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy do
przyjścia na ten specjalny wieczór kolęd.
4. W najbliższym tygodniu zapraszamy także do naszego kościoła na Jasełka, organizowane
przez grupę teatralną z naszej parafii. Przedstawienie odbędzie się w sobotę i niedzielę
wieczorem o godz. 19.00. Zapraszamy zwłaszcza dzieci razem z rodzicami.
5. Przedszkole „Chatka Puchatka” informuje, że rozpoczyna nowy projekt obejmujący
warsztaty dla rodziców, kiermasze, dni otwarte, pikniki, itp. Spotkania będą się odbywały
cyklicznie do końca maja. Pierwsze spotkanie z rodzicami 15 stycznia o godz. 18.00, a z
dziećmi 2 lutego o godz. 10.30 w przedszkolu przy ul. Bogdanówka 9. Szersze informacje
na tablicy ogłoszeń.
6. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i miłego odpoczynku.

