Parafia pw. Św. Brata Alberta – OO.Bernardyni
20-819 LUBLIN; ul. Willowa 15; tel. (0-81) 741 56 82; 718 80 60; www.lublin.bernardyni.pl

VI Niedziela Zw. – 16 luty 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W sobotę - 22 lutego obchodzimy święto Katedry św. Piotra Apostoła. W tym dniu
szczególniej pamiętać będziemy w modlitwie o papieżu Franciszku, co uczynimy
podczas wieczornego nabożeństwa do bł. Jana Pawła II.
2. W następną niedzielę zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu
bierzmowania oraz ich rodziców na specjalną Mszę św. i spotkanie o godz. 15.00.
3. Cieszymy się, że w dniu wczorajszym - po dwuletnich zmaganiach - Telewizja Trwam
rozpoczęła nadawanie programu na tzw. multiplexie, czyli ogólnodostępnej cyfrowej
telewizji naziemnej. Niezaznajomionych informujemy, że aby ją odnaleźć na domowych
telewizorach należy włączyć wyszukiwanie nowych stacji i wybrać kanał 14-ty.
Zachęcamy do korzystania z katolickich mediów – tym bardziej, że jest to obecnie
jedyna katolicka telewizja w Polsce. Wielu z was także walczyło o jej istnienie.
Aby pełniej żyć życiem Kościoła zachęcamy również do czytania prasy katolickiej:
tygodnika „Niedziela” i „Gość niedzielny”, które zawierają dodatki poświęcone naszej
diecezji. Polecamy miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”, a dla młodzieży bardzo
wartościową gazetkę „Miłujcie sie”. Można je nabywać przy wyjściu z kościoła.
4. W związku z trwającym w tym roku jubileuszem 600-lecia urodzin św. Jana z Dukli oraz
ogłoszeniem obecnego roku 2014 Rokiem Św. Jana z Dukli, organizujemy
pielgrzymkę do sanktuarium w Dukli na centralne uroczystości 31 maja. Po drodze
odwiedzimy Kalwarię Pacławską. Już dzisiaj można zapisywać się w zakrystii na tą
szczególną pielgrzymkę. Można także zapisać się na planowana na sierpień kolejną
pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
5. Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów na cały nadchodzący tydzień, a Solenizantom
i Jubilatom, którzy w tym tygodniu obchodzą swoje imieniny, urodziny oraz inne ważne
rocznice – składamy od naszej wspólnoty zakonnej z serca płynące życzenia pokoju i
dobra na każdy dzień.

