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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Pragniemy podziękować tym wszystkim, którzy w ostatni wtorek, przyszli do naszego
kościoła, aby w Święto Niepodległości modlić się za Ojczyznę. Koncert muzyczny, który
odbył się po Mszy św. wypadł bardzo pięknie i uroczyście. Dziękujemy tym, którzy
pomogli w przygotowaniach i organizacji, a zwłaszcza paniom, które pomagały
br. Walterowi w ułożeniu dekoracji i kwiatów.
2. Tak się szczęśliwie złożyło, że w dniu dzisiejszym możemy kontynuować naszą
modlitwę za Ojczyznę – tym razem za przyczyną bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona
ludu pracującego i walczącego o wolność Ojczyzny. Cieszymy się, że i nasza parafia
może brać udział w tej peregrynacji po całej Lubelszczyźnie i oddać cześć bł. Jerzemu,
który tak wiele uczynił dla Polski i dla robotników – przypłacając to życiem. Część z was
pamięta te czasy. Po dzisiejszej mszy św. odmówimy modlitwę do bł. Jerzego
Popiełuszki i będzie możliwość ucałowania jego relikwii. Są one w naszej parafii po raz
pierwszy i być może jedyny, więc warto skorzystać z okazji. Relikwie te i obraz Matki
Bożej będą jeszcze wystawione podczas nabożeństw do środy. Można przyjść, aby
indywidualnie się pomodlić. Przy wyjściu z kościoła można także zabrać informatory o
ks. Jerzym Popiełuszko i o Pielgrzymce Ludzi Pracy na Jasną Górę.
3. Za tydzień przypada ostatnia niedziela roku kościelnego, która jest obchodzona w liturgii
jako Uroczystość Chrystusa Króla. Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez
dziewięciodniową Nowennę, która rozpoczęła się w miniony piątek i będzie
kontynuowana codziennie po mszy św. wieczornej.
4. Planując roznoszenie opłatków na stół wigilijny prosimy, aby zgłosiły się osoby, które
byłyby chętne roznosić opłatki we własnym bloku, co z pewnością ułatwiłoby dotarcie
do większości mieszkańców. Roznoszenie rozpocznie się od 1 grudnia.
5. Radę Duszpasterską parafii prosimy na spotkanie w następną niedzielę o godz. 19.00.
6. Pozostało jeszcze kilka paczek-nagród dla dzieci, które regularnie uczęszczały w
październiku na Różaniec. Prosimy, aby te dzieci zgłosiły się do zakrystii.
7. Przy wyjściu z kościoła, po niektórych Mszach św. harcerze oferują domowe wypieki
ciast, zbierając sobie na zimowy zlot harcerski.
8. Także przy wyjściu z kościoła są ulotki, w których zespół medyczny EXMED zaprasza
na spotkanie dotyczące leczenia schorzeń reumatycznych i kręgosłupa w dniu
jutrzejszym o godz. 15.00 w sali konferencyjnej klasztoru.
9. Serdecznie dziękujemy p. Mariuszowi Pastuszakowi za pomoc w wykonaniu chodnika
na placu od ul. Kaskadowej. Jest to oczywiście tymczasowy chodnik, zanim powstanie
kiedyś docelowa droga, ale z pewnością pomoże w dojściu do kościoła suchą nogą.
10. Życzymy wam wszystkim błogosławieństwa Bożego na cały nadchodzący tydzień.

