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XXXIII Niedziela – 17 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na spotkanie integracyjne mieszkańców Dzielnicy
Sławin, które organizuje członek Rady Dzielnicy p. Stanisław Brzozowski i Fundacja
Aktywności Obywatelskiej. Program spotkania wywieszony jest na plakatach. Ogólnie
informujemy, że:
 Część pierwsza to akcja „Jak żyć zdrowo i dbać o zdrowie”, która rozpocznie się
spacerem (Nordic Walking) ulicami Sławina – dla pierwszych 30 osób
gwarantowane są kijki do treningu – zbiórka przed klasztorem o godz. 11.00.
Następnie od godz. 13 do 15 przeprowadzone zostaną warsztaty z profilaktyki
prozdrowotnej i bezpłatne badania lekarskie.
 Część druga to spotkania dyskusyjne i prelekcje pt „Nasz aktywny Sławin”.
Spotkania odbędą się w klasztornej sali konferencyjnej od godz. 15 do 18.
Będzie można usłyszeć ciekawe informacje z historii dzielnicy Sławin, a także
dyskutować o jej przyszłości.
 Szczegółowe informacje na plakatach. Zachęcamy do uczestnictwa.
2. Od 2 tygodniu przeprowadzane są prace kanalizacyjne na placu przedkościelnym i będą

kontynuowane w następnym tygodniu. Przebiegają one pomyślnie, choć jest to bardzo
trudna praca, a nadto w trudnych już warunkach atmosferycznych, dlatego prosimy o
modlitewne wsparcie. Brak nam także sporo funduszów na dokończenie prac ale musimy
wykonać je kompleksowo, gdyż nie ma innej możliwości, dlatego prosimy o wsparcie
także w tej kwestii. Większość wykopanych kanałów jest szybko zasypywana ale mimo
wszystko prosimy o ostrożność w chodzeniu.
3. Planując roznoszenie opłatków na stół wigilijny prosimy, aby zgłosiły się te osoby, które
byłyby chętne roznosić opłatki we własnym bloku, co z pewnością ułatwiłoby dotarcie
do większości mieszkańców. Roznoszenie rozpocznie się od 1 grudnia.
4. Radę Duszpasterską parafii prosimy na spotkanie w najbliższą środę o godz. 19.00.
5. Za tydzień przypada ostatnia niedziela roku kościelnego, która jest obchodzona w liturgii
jako Uroczystość Chrystusa Króla. Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez
odprawienie dziewięciodniowej Nowenny, która rozpoczęła się w miniony piątek i
będzie kontynuowana codziennie po mszy św. wieczornej.
6. Jeszcze dzisiaj w Lublinie organizowany jest kolejny marsz w obronie Telewizji Trwam i
katolickich mediów. Marsz rozpocznie się o godz. 12.30 w kościele Jezuitów przy ul.
Królewskiej.

7. W następną niedzielę w Lublinie organizowane jest Święto Małżeństw, które rozpocznie
się Mszą św. o godz. 11 w kościele akademickim KUL, połączone z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich, a od g. 12.15 konferencja w auli KUL na temat „Rodzina,
media, wychowanie – wezwania i zagrożenia”- które poprowadzi p. dr Iwona Jaworska.
8. Życzymy wam wszystkim błogosławieństwa Bożego na cały nadchodzący tydzień, a jeszcze
dzisiaj zapraszamy na wspomniane spotkanie integracyjne dzielnicy Sławin.

