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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Trwa miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe, na które zapraszamy
codziennie o godz. 17.30.
2. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. mają spotkanie dzisiaj o godz. 12.15.
3. Z racji dzisiejszej uroczystość św. Franciszka z Asyżu, założyciela naszego zakonu,
zapraszamy dodatkowo na specjalne wieczorne nabożeństwo „TRANSITUS” –
upamiętniające błogosławioną śmierć św. Franciszka. Odbędzie się ono tradycyjnie po
wieczornej Mszy św. Zapraszamy szczególnie grupy parafialne: Oazę Dzieci Bożych,
młodzież, Domowy Kościół, Legion Maryi, Róże Różańcowe, Radę Parafialną, chór
Albertus, ministrantów, a szczególnie osoby należące do III Zakonu św. Franciszka i siostry
zakonne, których życie oparte jest na regule franciszkańskiej, a także wszystkich
sympatyków tego świętego.
4. Aby podkreślić szczególnie uroczysty dzień św. Franciszka, Oaza Dzieci Bożych
zorganizuje dzisiaj specjalny kiermasz odpustowych ciast. Zachęcamy do skorzystania,
gdyż jak zwykle są przepyszne, a rodzice i dzieci włożyły w nie cały swój talent i serce.
Można także usiąść, by je zjeść popijając kawę.
5. Rada Dzielnicy Sławin przypomina, że zgłoszone zostały do budżetu obywatelskiego
miasta różne projekty dotyczące rozwoju naszej dzielnicy. Jest tych projektów dużo,
dlatego warto się z nimi zapoznać i poprzeć swoim głosem, aby nasza dzielnica mogła się
pozytywnie rozwijać. Ulotki z tymi projektami wyłożone przed kościołem, a głosować
można w dniach do 10 października w kilku miejscach: w osiedlowej bibliotece na
ul. Relaksowej, w szkole przy ul Sławinkowskiej, w osiedlowych marketach, przez Internet,
a także, jeżeli komuś wygodniej, dzisiaj przed naszym kościołem.
6. Kontynuując temat rozwoju naszego regionu informujemy, że specjalne spotkanie dla
mieszkańców tzw. starego Sławinka, odbędzie się w najbliższy piątek 9 X w sali klasztoru o
godz. 18,30. Spotkanie poprowadzi radny Rady Miasta Lublin Stanisław Brzozowski, a
spotkanie będzie poświęcone ustaleniu priorytetów mieszkańców dla przyszłych działań
infrastrukturalnych w tym rejonie.
7. Klub Dyskusyjny będzie miał dzisiaj kolejne spotkanie o godz. 19.00.
8. Za tydzień w niedzielę zapraszamy uczestników ostatniej pielgrzymki do Częstochowy na
Mszę św. dziękczynną o godz. 16.30, a po niej spotkanie w klasztornej kawiarence.
9. Cały czas trwają prace przy budowie kościoła – zarówno w dwóch pomieszczeniach obok
kościoła (za murem), jak i na placu kościelnym, co zresztą widać. Chcielibyśmy także
dokończyć mur frontonowy (tzn. obić go białą blachą aluminiową lub innymi podobnymi
płytami, by stanowił jednolity wzór z istniejącą fasadą kościoła). Są to bardzo rozległe i
kosztowne prace (na razie szukamy wykonawcy i targujemy koszty). Nie wiemy ile damy
rady zrobić, ale dziękujemy wam za wszelkie złożone ofiary, także w dniu dzisiejszym.
W ostatnim miesiącu zebraliśmy łącznie 8340 zł. Dziękujemy szczególnie tym osobom,
które regularnie składają swoje ofiary, czy to na składkę, czy przelewem bankowym.
Dziękujemy także tym, którzy nadzorują budowę – oni już nie chcą, aby ich wymieniać, ale
niech pan Bóg wynagrodzi. Bardzo potrzebna jest modlitwa, bo trudnych spraw jest nazbyt

dużo, więc nadal o nią prosimy. Słuszna jest także modlitwa dziękczynna, bo sporo udało sie
zrobić.
10. Za tydzień w niedzielę będziemy obchodzić kolejny XV Dzień Papieski. W tym dniu w całej
Polsce zanoszone będą modlitwy w intencji Ojca Świętego, organizowane sesje naukowe i
imprezy kulturalne, a także zbiórka ofiar do puszek na Papieski Fundusz wspierania uzdolnionej
a biednej młodzieży.
11. Jutro wspomnienie liturgiczne Św. Siostry Faustyny. Z tej racji po Mszy św. odmówimy
dodatkowo Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
12. Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą wspólną modlitwę i życzymy obfitości Bożych łask na
najbliższy tydzień. A tym, którzy skorzystają z upieczonych ciast przy wyjściu z kościoła –
smacznego.

