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XXV Niedziela zwykła - 20 września 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w poniedziałek – Święto Św. Mateusza, apostoła
 w Środę – Św. o. Pio
 w Piątek – Bł. Władysława z Gielniowa, zakonnika naszej Prowincji zakonnej
2. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przy tej okazji po
Mszy św. zbierana jest ofiara do puszki na diecezjalne Radio eR.
3. Za tydzień gościć będziemy księdza z parafii Józefów, który z polecenia biskupa prosi w
różnych parafiach o wsparcie remontu zabytkowego, pobernardyńskiego kościoła, co uczyni
także w naszej świątyni, prosząc o ofiary do puszki.
4. Policja z Komendy Miejskiej w Lublinie prosi o ogłoszenie, by mieszkańcy uważali na
różnych oszustów pojawiających sie w mieszkaniach i wyłudzających pieniądze, a ostatnio
podających się za policjantów. Policja nigdy nie żąda w domach pieniędzy. Jeżeli coś
takiego miałoby miejsce, należy powiadomić właściwą policję.
5. Przychodnia SEMPER na ul. Relaksowej pragnie zaprosić swoich pacjentów na bezpłatne
badanie morfologii krwi, w celu profilaktyki wczesnego wykrywania takich chorób jak
anemia czy białaczka. Do pobrania krwi można się zgłosić 22 września (wtorek) od godz. 8
do 13. W trakcie akcji będzie się można także dowiedzieć o potrzebie pozyskiwania
komórek macierzystych szpiku i możliwości zostania ich dawcą, co może uratować życie
wielu chorym.
6. Nowy Zastęp Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, który powstał ostatnio w naszej
parafii, będzie miał swoje spotkania w budynku klasztoru w soboty o godz. 10.30. Jeżeli są
jeszcze chętne dzieci, to mogą się zgłosić na zbiórki.
7. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje po raz kolejny akcję zbiórki
zużytego i niepotrzebnego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, wykorzystując ten
złom do pomocy krajom misyjnym. W naszej parafii taka zbiórka będzie w tym tygodniu, w
czwartek do godz. 14.00. Jeżeli ktoś nie może przyjść w czwartek, może przynieść sprzęt
wcześniej i złożyć na placu przed kościołem tuż za siatką przy wjeździe na plac. Miejsce to
będzie oznaczone. Przy wyjściu z kościoła są ulotki informujące, o jaki sprzęt chodzi.
8. Kontynuujemy w zakrystii zapisy dzieci do I Komunii św. i młodzieży do Bierzmowania.
Dzisiaj jest już ostatnia niedziela zapisów. Za tydzień zapraszamy na pierwsze spotkanie
organizacyjne rodziców dzieci pierwszokomunijnych, w klasztorze o godz. 12.15.
9. Jeszcze dzisiaj Klub Dyskusyjny zaprasza na pierwsze powakacyjne spotkanie w
klasztornej „kawiarence pod aniołkiem” o godz. 19.00. Rozważany będzie temat exodusu
muzułmanów do Europy, na tle doświadczeń historycznych.
10. Cały czas trwają prace przy budowie kościoła. Dziękujemy tym osobom, które od wielu
dni angażują się w pomoc fizyczną, a także tym wspierającym poprzez ofiary i modlitwy.
11. Wszystkim życzymy obfitości błogosławieństwa Bożego na cały tydzień.

