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Niedziela Chrztu Pańskiego – 11 stycznia 2015 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Wraz z dzisiejszą Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny czas Bożego
Narodzenia. Jednak w pięknej polskiej tradycji możemy śpiewać kolędy aż do 2
lutego – czyli do święta Ofiarowania Pańskiego.
2. Kontynuujemy również wizytę kolędową w domach naszej parafii. Dziękujemy za
dotychczasowe życzliwe przyjmowanie kapłanów po kolędzie, za wszelkie dobre słowo,
uwagi i sugestie oraz za złożone ofiary na potrzeby kościoła. W najbliższym tygodniu
odwiedzimy następujące mieszkania:










jeszcze dzisiaj: bloki Pergolowa 3 i 5
w Poniedziałek: Poligonowa 8 i 12
we Wtorek: Relaksowa 14
w Środę: Relaksowa 12
w Czwartek: Poligonowa 10
w Piątek: Relaksowa 16
w Sobotę: Tarasowa 5, Altanowa 6 i Willowa 21
w następną Niedzielę: Tarasowa 6

Cały plan kolędy wywieszony jest w przedsionku kościoła oraz dostępny na stronie
internetowej naszej parafii.
Kolędę rozpoczynamy od godz. 16.00, a w soboty i niedziele od godz. 15.00.
Jeżeli ktoś nie może być obecny w czasie kolędy lub czyjeś mieszkanie niechcąco
pominęliśmy, to może zgłosić chęć przyjęcia kapłana w innym terminie, dzwoniąc lub
zgłaszając w zakrystii.
3. Osoby, które pragną wziąć udział w pielgrzymce do Sanktuariów Europy proszone są
o skontaktowanie się dzisiaj z o. Oktawianem.
4. W następna niedzielę w czasie Mszy o godz. 11.00 oraz po Mszy św. będziemy mogli
wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu zespołu „Studio Muzyki” czyli dzieci ze szkoły
nr 21.
5. Za dwa tygodnie natomiast odbędzie się bardzo ciekawy koncert kolęd i pastorałek w
wykonaniu znakomitego zespołu „Gospail Rain”. Koncert rozpocznie się o godz. 19.00.
Będzie on także połączony z akcją Radia Lublin: „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, jako
podziękowanie dla wszystkich wolontariuszy i darczyńców. Będzie to jedyny taki koncert
w Lublinie, na który zapraszamy szczególnie naszych parafian. Wstęp wolny.
6. Wszystkim życzymy miłej niedzieli i wypoczynku, a tym, którzy obchodzą w najbliższym
tygodniu swoje imieniny, urodziny czy jubileusze składamy serdeczne życzenia, upraszając u
Boga obfitości łask.

