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XXV Niedziela zwykła - 18 września 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W środę – św. Mateusza - ewangelisty
 W piątek – św. Ojca Pio
2. Kończymy zapisy dzieci do I Komunii Świętej oraz młodzieży do bierzmowania. Dzisiaj
ostatni dzień zgłoszeń. Pierwsze spotkanie z dziećmi do I Komunii oraz z ich rodzicami
będzie w następną niedzielę o godz. 12.15, potem msza św. o 13.00.
3. Przygotowując się do festynu parafialnego z okazji jubileuszu 25-lecia naszej parafii
planowanego na 2 października (czyli już za 2 tygodnie), prosimy o pomoc i zaangażowanie
w prace organizacyjne. Na festyn planowanych jest dużo różnych atrakcji, dlatego już
dzisiaj zachęcamy, aby zarezerwować sobie wolny czas i zaprosić innych.
Najważniejszym punktem tego dnia będzie Msza św. o godz. 11.00, w której podziękujemy
Bogu za 25-lat istnienia parafii oraz połączymy to dziękczynienie z jubileuszem 25-lecia
kapłaństwa o. Juliana oraz o. Azariasza, który kilka lat temu pracował w tym klasztorze. Po
mszy św. będzie krótki koncert jubilatów.
Zaraz po mszy św. o godz. 11.00 będą serwowane na placu festynowym różne posiłki,
dlatego obiad można sobie w tym dniu zaplanować tutaj na placu. Prosimy także, aby
parafianki tradycyjnie upiekły na ten dzień smaczne ciasta.
Program na scenie rozpocznie się po Mszy św. o godz. 13.00 czyli ok. 13.40.
W kolejnych godzinach festynu wystąpią różne zespoły np.: nasz chór Albertus, Stellaris,
zespół pieśni i tańca „Jawor”, zespół śpiewaczy „Pasjonata”, Rapostoł oraz gwiazda festynu
zespół ”Gang Marcela”, który po raz pierwszy będzie koncertował w Lublinie, więc będzie
to większe wydarzenie, a wybraliśmy ten zespół dlatego, że oprócz swoich znanych
piosenek ma także utwory ku czci św. Franciszka z Asyżu. Różne występy przygotowały
także nasze dzieci z Oazy Dzieci Bożych.
Wokół sceny będą różne atrakcje festynowe m.inn.: zamki do skakania, fotobudka,
malowanie twarzy, strzelnica, pokaz sztucznych ogni oraz loteria fantowa. W związku z
loterią fantową prosimy nadal o przynoszenie różnych fantów, które można składać w
oznaczonych pomieszczeniach w klasztorze. Zachęcamy też dzieci i młodzież do wzięcia
udziału w specjalnych konkursach, o których szerzej na stronie internetowej parafii, a
których finał będzie na festynie. W tym tygodniu mijają ostatnie dni dostarczenia tych prac.
Specjalnym konkursem podczas październikowego festynu – z racji przypadającej wtedy
uroczystości św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii, będzie konkurs na najładniejsze
zwierzątko domowe w naszej parafii. Taki konkurs był już 4 lata temu, ale z pewnością
warto go ponowić. Ten konkurs rozpocznie się o godz. 15.00. Trudno wymieniać szczegóły
programu i godziny dlatego plakat z programem będzie rozwieszony w tym tygodniu na
klatkach schodowych – mamy nadzieję, że nikt go nie zerwie. Jest to nasz jubileusz, ale
zaprośmy na ten dzień także swoich znajomych i przyjaciół, a szczególnie rodziny,
krewnych, dziadków itd. prośmy też Boga o piękną pogodę – nie taką jak dziś, ale jak przez
ostatnie kilka dni.
4. Dzisiaj przypada doroczny Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przy tej okazji zbierana
będzie ofiara do puszki na nasze diecezjalne Radio eR.

