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II Niedziela – Trzech Króli – 6 stycznia 2012 r.

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










Dzisiaj: blok Tarasowa 3
Poniedziałek: Tarasowa 5 i Limbowa od 4 do 18
Wtorek: Pergolowa 2 i 4
Środa: Pergolowa 1
Czwartek: Pergolowa 3 i 5
Piątek: Altanowa 5 i 8
Sobota: Altanowa 4 i 6
Niedziela: Willowa 1 i Poligonowa 2B

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 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. 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 w uroczystość Trzech Króli po Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła.
Uroczystość ta skłania nas do podjęcia tematu misji w różnych krajach świata, do
modlitwy w tych intencjach oraz pomocy materialnej. Stąd dzisiejsza składka na tacę
przeznaczona jest na misje. Mamy także serdeczna prośbę, aby zainteresować się tematem
naszej polskiej Franciszkańskiej Unii Misyjnej, która nabiera wielkiego znaczenia, gdy
upadają misje prowadzone przez kraje zachodnie jak Francja, Irlandia, Belgia itp.
Dotychczas nasi polscy misjonarze podłączali się pod tamte misje, a teraz wystąpiła
konieczność prowadzenia misji już przez samych Polaków. Dlatego powstała nasza
Franciszkańska Unia Misyjna. Jeżeli ktoś zechce zainteresować się tym tematem i okazać
pomoc, to przy wyjściu z kościoła można zabrać sobie kopertę z ulotkami.
3. Dzisiaj po mszy św. o godz. 9.00 można będzie (było) posłuchać koncertu kolęd w
wykonaniu chóru z parafii na ul. zbożowej. Dziękujemy im za chęć występu w naszym
kościele.
4. Za tydzień gościć będziemy młodzieżowy zespół „Drogowskaz” z Leżajska, który przez
cały dzień ubogaci muzyką nasze niedzielne spotkania na modlitwie.
5. Dzisiaj z racji I niedzieli miesiąca zmiana tajemnic różańcowych po mszy św. o godz.
9.00, a dla dzieci po mszy o godz. 13.00.
6. Dzisiaj zapraszamy na 3 spotkania opłatkowe.
 Dla całej Rodziny Różańcowej po mszy św. i koncercie kolęd o godz. 9.00,
 dla Oazy Rodzin po południu w klasztornej kawiarence

 oraz dla Rady Duszpasterskiej, którą zapraszamy razem z rodzinami na mszę św. w
ich intencji o godz. 18.00, a następnie spotkanie opłatkowe w klasztornym
refektarzu. Prosimy o obecność wszystkich członków Rady.
7. W najbliższa środę, 9 stycznia, odbędzie sie akcja Dzień Dawcy Szpiku w Lublinie.
Rejestracja chętnych dawców szpiku odbędzie się na terenie Wydziału Ekonomicznego
UMCS w godzinach 12.00-18.00. Zachęcamy.
8. Życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i spokojnego odpoczynku.
Serdecznie witamy tych, którzy niedawno wprowadzili się do parafii i być może po raz
pierwszy przybyli do naszego kościoła. Obyśmy wszyscy stanowili miłą Bogu rodzinę.

