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5 Niedziela Wielkanocna – 18 maja 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza małżeństwa zainteresowane pogłębieniem
życia duchowego, według wskazań Sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, na
spotkanie w dniu dzisiejszym o godz. 17.30 w naszym klasztorze.
2. Także w dniu dzisiejszym Klub Dyskusyjny zaprasza na projekcje filmu „Kostomłoty
nad Bugiem” oraz spotkanie z jego reżyserem Januszem Hałasem, o godz. 19.00 w
klasztornej kawiarence.
3. Przed kościołem zbierane są podpisy pod projektem mającym na celu ochronę dzieci
przed wprowadzaniem szkodliwej edukacji seksualnej w przedszkolach i szkołach.
4. W najbliższą w sobotę 24 maja zapraszamy dzieci i grupy parafialne (w tym świetlicę,
Oazę Dzieci Bożych i ministrantów) na majowe popołudnie przy ognisku i zabawie, od
godz. 15.00 - jeżeli pogoda nam dopisze. Zapraszamy wszystkie dzieci.
5. Również w sobotę 24 maja oraz 25 maja na Zamku Lubelskim o godz. 21.45 odbędzie
się specjalny spektakl teatralny „Lubelskie Dziady” wg Adama Mickiewicza, dla
uczczenia 60-tej rocznicy likwidacji komunistycznego więzienia na zamku. Wstęp
wolny. Szczegóły na plakatach.
6. Za tydzień zbiórka ofiar do puszki na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
7. W następną niedzielę, czyli w ostatnią niedzielę maja o godz. 15.00, odprawimy mszę
św. przy kaplicy na ul. Poligonowej wraz z błogosławieństwem pól i domów.
8. Zainteresowanych informujemy, że autokarowa pielgrzymka do Dukli i sanktuariów
Podkarpacia wyruszy w sobotę 31 maja o godz. 4.00 rano.
9. Zachęcamy do uczestnictwa w codziennych nabożeństwach majowych, tutaj w kościele i
przy kaplicach - mimo, że pogoda w tym roku nie sprzyja.
10. Trudne są także warunki na naszym placu przed kościołem, ale wkrótce rozpoczniemy
prace utwardzenia terenu. Prosimy jednak o modlitwy, aby pogoda umożliwiła
prowadzenie tych robót oraz o wsparcie finansowe.
11. Na zakończenie Mszy św. zaśpiewajmy pieśń błagalną „Królu Boże Abrahama”, prosząc
o ustanie deszczu i piękną pogodę.
12. W minionym tygodniu zmarł w naszej parafii pan Jerzy Choroś z ul. Nowickiego.
Pomódlmy się za jego duszę. Wieczny odpoczynek.....

