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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Zbliża sie ku końcowi wizyta kolędowa w domach naszej parafii. Dziękujemy za
dotychczasowe życzliwe przyjęcie, wszelkie uwagi i sugestie oraz za złożone ofiary na
potrzeby kościoła. W najbliższym tygodniu odwiedzimy następujące mieszkania:
 jeszcze dzisiaj: blok Tarasowa 6
 w Poniedziałek: Relaksowa 23
 w Czwartek: Relaksowa 25 i 27
 w Piątek: Relaksowa 15
 w Sobotę: Kaskadowa 7, 9 i 11
Na tym zakończymy kolędę i w następną niedzielę dokonamy podsumowania.
Faktem jest, że ponad połowa mieszkań w blokach była zamknięta. Być może niektórzy
nie mogli być obecni z ważnych powodów, dlatego umożliwiamy zgłoszenie chęci
przyjęcia kapłana w innym terminie. Jako dodatkowy dzień kolędy proponujemy
następną niedzielę i poniedziałek.
2. W dniu wczorajszym odbyło się w klasztorze kilka kolejnych spotkań opłatkowych:
Ministrantów i Lektorów, Oazy Dzieci Bożych, Dziecięcej Róży różańcowej oraz dzieci ze
świetlicy.
3. Dzisiaj w czasie Mszy o godz. 11.00 oraz po Mszy św. będziemy mogli wysłuchać koncertu
kolęd w wykonaniu zespołu „Studio Muzyki”, złożonego z dzieci ze szkoły nr 21.
4. Dzisiaj także Klub dyskusyjny zaprasza na kolejne spotkanie o godz. 19.00. Tym razem
prezentowana będzie nowa książka Sławomira Cenckiewicza, "Atomowy Szpieg",
poświęcona Pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu.
5. W tym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 w poniedziałek św. bpa Sebastiana Pelczara
 w Środę św. Agnieszki
 w Sobotę – św. Franciszka Salezego
6. W środę obchodzić będziemy także „dzień babci”, a w czwartek „dzień dziadka”. Życzymy
zatem wszystkim babciom i dziadkom obfitości Bożego błogosławieństwa.
7. Najbliższy tydzień jest tygodniem „modlitw o jedność chrześcijan”. Zachęcamy do
czynnego włączenia się w to dzieło. Także codzienny różaniec w naszym kościele będziemy
odmawiać w tej intencji.
8. W następną niedzielę zapraszamy na wielki koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu
znakomitego zespołu „Gospel 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.
9. W najbliższy czwartek odbędzie się otwarcie nowej Biblioteki Publicznej na naszym osiedlu
przy ul. Relaksowej 25.
10. Na tablicy ogłoszeń są też plakaty dotyczące zapisów dzieci do szkół podstawowych.
11. Na cały nowy tydzień życzymy wszystkim obfitości Bożego błogosławieństwa.

