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XXIX Niedziela – 19 października 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dniu dzisiejszym a także przez cały tydzień modlimy się w intencji misjonarzy,
zarówno z naszego Zakonu jak i wszystkich osób zaangażowanych w tę trudną i nieraz
niebezpieczną pracę w krajach misyjnych. Potrzebują oni także pomocy materialnej,
dlatego podczas całego tygodnia misyjnego będzie można wrzucać ofiarę do oznaczonej
puszki przy wyjściu z kościoła. Można także skorzystać z wyłożonych przekazów.
2. Już niedługo rozpocznie się listopad, miesiąc szczególnej modlitwy za zmarłych.
Będziemy się za nich modlić codziennie podczas wieczornego nabożeństwa o godz.
17.30, odczytując imiona zmarłych i odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po
mszy św. odmówimy w ich intencji Różaniec. Kartki do wypisywania zmarłych można
zabierać już dzisiaj ze stolika przy wyjściu z kościoła i później przynosić je do zakrystii
lub wrzucać do specjalnej skrzynki z wypominkami. Zachęcamy do pamięci modlitewnej
za waszych bliskich zmarłych, bo oni naprawdę czekają na modlitwę.
3. Po raz kolejny zachęcamy dzieci – zwłaszcza te po I Komunii Św. do służenia Bogu jako
ministranci lub w Oazie Dzieci Bożych. Spotkania dla ministrantów odbywają się w
soboty o godz. 9.30, a Oazy Dzieci Bożych o godz. 10.30. Zachęcamy także młodzież i
osoby dorosłe (rodziców lub studentów) do służenia przy ołtarzu jako lektorzy.
4. Pan Stanisław Brzozowski zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego
w klasztornej kawiarence o godz. 19.00. Tym razem gościem specjalnym będzie p. Jerzy
Kleban, z prelekcją pt. „Początki reformacji w Szwecji jako ilustracja problemu
sprzeczności miedzy sprawnym administracyjnie państwem, a wolnością osobistą
obywateli”.
5. Zespół lekarzy z Przychodni Rodzinnej przy ul. Relaksowej informuje i zaprasza do sali
w naszym klasztorze na specjalne spotkania w ramach tzw. „Szkoły cukrzycy”. Jest to
inicjatywa polskich lekarzy w celu edukacji ludności i dyskusji na temat tej częstej
choroby. Pierwsze spotkanie 22 X (w środę) o godz. 19.00, a następne co miesiąc, aż do
czerwca 2015 r.
6. Organizatorzy znanej w Lublinie akcji „Szlachetna Paczka” potrzebują jeszcze
wolontariuszy w naszym rejonie Sławinek. Główne zadania wolontariusza to: tworzenie
zespołu, spotkania i opieka nad rodzinami, kontakt z darczyńcami oraz organizacja finału
projektu. Projekt trwa od października do stycznia. Więcej informacji oraz zapisy na
stronie internetowej: superw.pl - Rejon Lublin Sławinek – do 20 października.
7. Pewna osoba znalazła klucze na przystanku autobusowym. Jeżeli ktoś z obecnych tu w
kościele takie zgubił, to może się skontaktować z tą osobą. Tel. na tablicy ogłoszeń.
8. Dziękujemy tym parafianom, którzy pomagali w ostatnim tygodniu w różnych sprawach
budowlanych, zwłaszcza panu Koziołowi i Pastuszakowi. Można już korzystać z
bocznego wejścia do kościoła, mimo, że kostka jest jeszcze zasypana piaskiem w celu
uszczelnienia.
9. Życzymy wszystkim radosnej niedzieli i błogosławionego tygodnia. Szczęść Boże.

