Parafia OO.Bernardynów pw. Św. Brata Alberta w Lublinie
Ul. Willowa 15, 20-819 LUBLIN; tel. (81) 718 80 60; www.lublin.bernardyni.pl

XXXIII Niedziela – 15 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W miesiącu listopadzie nadal zachęcamy do pamięci modlitewnej za dusze zmarłych.
2. Za tydzień przypada ostatnia niedziela roku kościelnego, która będzie obchodzona w liturgii
jako Uroczystość Chrystusa Króla. Do tej uroczystości przygotowujemy się poprzez
dziewięciodniową Nowennę odprawianą po wieczornych Mszach św.
3. W najbliższy piątek (20 listopada) zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach przygotowań
do Światowych Dni Młodzieży. Dodatkowa Msza św. zostanie odprawiona o godz. 20.00, a
po niej nabożeństwo adoracyjne. Zapraszamy młodzież, wolontariuszy oraz te rodziny, które
zdeklarowały się przyjąć do swoich domów młodzież z zagranicy. W najbliższych dniach
wolontariusze dotrą do tych rodzin z pisemnym zaproszeniem. Od dziś również
przyjmujemy w zakrystii zapisy na wyjazd do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży.
4. Lubelski Klub Dyskusyjny zaprasza w dniu dzisiejszym na kolejne spotkanie w klasztornej
kawiarence o godz. 19.00. Tematem dyskusji będzie zagadnienie Islamu w świetle ostatnich
wydarzeń we Francji. Oprócz tego klubu, podejmującego tematy społeczne, pragniemy
założyć przy naszej parafii także nowy klub dyskusyjny, pod nazwą „Kuźnia wiary”,
który wychodziłby na przeciw waszym potrzebom duchowym i podejmował tematy
poświęcone wierze, moralności, liturgii i życiu Kościoła. To wszystko, co budzi w waszych
sercach wątpliwości, a o czym nie ma sposobności porozmawiać z kimś innym. Dlatego
uczestnicy będą mogli nie tylko słuchać, ale także zadawać pytania i sami się wypowiedzieć.
Takie spotkania, prowadzone przez o. Aniceta, rozpoczną się w następną niedzielę 22
listopada o godz. 19.00 w klasztornej kawiarence „Pod Aniołkiem”.
5. Kolejny cykl katechez przedmałżeńskich odbędzie się w dniach 27-29 listopada.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 19.00 w sali klasztoru. Bliższe informacje u o. Radomiła.
6. Za tydzień kolejne spotkanie z dziećmi do I Komunii Św., a także dodatkowe spotkanie
rodziców o godz. 14.00 w sprawie wyboru strojów komunijnych.
7. Informujemy, że opłatki na stół wigilijny będą roznoszone w naszej parafii od I niedzieli
Adwentu (czyli za 2 tygodnie). Wzorem poprzednich lat prosimy, aby zgłosiły się do
zakrystii lub kancelarii osoby, które byłyby chętne roznosić opłatki we własnym bloku.
8. Radę Duszpasterską parafii prosimy na spotkanie w następną niedzielę o godz. 18.00
9. Dziękujemy za wszelkie wsparcie w pracach budowlanych przy kościele. Tych prac jest
jeszcze bardzo dużo i generują ogromne koszty, dlatego prosimy zarówno o modlitewne jak
i materialne wsparcie.
10. Życzymy wam wszystkim błogosławieństwa Bożego na cały nadchodzący tydzień, a łącząc
się duchowo z poszkodowanymi we Francji módlmy się wspólnie o uwolnienie od zła za
przyczyną św. Michała Archanioła.
11. Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego
ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich
zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć
do piekła. Amen

