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IV Niedziela Zw. – 1 luty 2015 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Przeżywamy I niedzielę miesiąca. Po Mszy św. tradycyjnie adoracja Najświętszego
Sakramentu. Przypominamy też o zmianie tajemnic różańcowych.
2. Jutro 2 lutego obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej
Gromnicznej. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00 oraz dodatkowa o godz. 20.00. Prosimy o
przyniesienie ze sobą świec-gromnic. Będzie to także doroczny Dzień Życia
Konsekrowanego, dlatego ofiary na tacę przeznaczone będą na potrzeby zakonów
kontemplacyjnych.
3. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W piątek wizyty
domowe u chorych od godz. 9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa rozpocznie się pół godziny
przed wieczorną Mszą św. Zachęcamy do pielęgnowania tych nabożeństw.
4. W środę specjalne nabożeństwo Grupy Modlitewnej Matki Bożej Skalnej z Kalabrii.
5. We wtorek przypada wspomnienie św. Błażeja (patrona od chorób gardła) a w czwartek św.
Agaty i związane z tym okolicznościowe poświęcenie soli, chleba i wody.
6. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie o godz. 19.00. Gościem specjalnym
będzie p. dr Piotr Gawryszczak, historyk i radny miasta Lublin. Tematem spotkania będzie,
"Tułaczka Narodu Polskiego w latach 1939-1945".
7. Dziękujemy za wszelkie ofiary złożone w ostatnim miesiącu i dzisiaj na cel budowy kościoła.
8. Caritas Diecezji Lubelskiej zwraca się z prośbą, aby przy tegorocznych rozliczeniach
podatkowych, przekazać 1% swojego podatku właśnie na Caritas. Można także dołożyć
kolejny 1% jako dobrowolny dar serca na potrzeby biednych. Więcej informacji na stronie
lublin.caritas.pl
9. Rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci. W tym czasie nasza klasztorna świetlica będzie
czynna w godzinach od 12.00 do 16.00. Zapraszamy wszystkie chętne dzieci. Prosimy tylko o
zabranie ze sobą zmiennego obuwia.
10. Dodajemy też specjalne ogłoszenie na prośbę pewnej rodziny, która w 2016 r. chciałaby posłać
swoje niepełnosprawne dziecko do gimnazjum, lecz nie ma tam klasy integracyjnej. Proszą więc
o informacje, czy na terenie osiedla zamieszkuje jeszcze jakieś inne dziecko z orzeczeniem o
niepełnosprawności, które w 2016 roku zamierza rozpocząć gimnazjum. Wówczas byłaby
możliwość utworzenia w szkole specjalnej klasy. Wszelkie informacje można przekazać w
zakrystii.
11. Wszystkim życzymy od Boga wszelkich potrzebnych łask, o które będziemy teraz prosić przed
Najświętszym Sakramentem.

