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

XXVII Niedziela zwykła - 2 października 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął sie miesiąc październik, a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy na
różaniec o godz. 17.30.
2. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 We wtorek – uroczystość św. Franciszka z Asyżu.
 W środę – św. siostry Faustyny
 w piątek – Matki Bożej Różańcowej
3. W tym tygodniu przypada także 1 czwartek i piątek miesiąca.
4. Za tydzień w niedzielę będziemy obchodzić kolejny XVI Dzień Papieski.
5. Z racji wtorkowej uroczystość św. Franciszka z Asyżu, założyciela naszego zakonu,
zapraszamy 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 wszystkich sympatyków tego
świętego.
6. Zbliżająca się uroczystość św. Franciszka skłania nas, aby właśnie dzisiejszą niedzielę
wybrać na uroczystsze świętowanie jubileuszu 25-lecia naszej parafii oraz 25-lecia
kapłaństwa o. Juliana i o. Azariasza (który pracował u nas kilka lat temu). Uroczystość
rozpoczniemy jubileuszową Mszą świętą o godz. 11.00, po której rozpocznie się festyn
parafialny. Na placu festynowym będzie można spożyć smaczne posiłki i skorzystać z
różnych atrakcji. Z pewnością dzisiaj nie będzie trzeba gotować obiadu w domu, lecz
proponujemy spożyć go na festynie. Program na scenie rozpocznie się ok. 13.30. Mamy
nadzieje, że szczegóły programu dotarły do wszystkich na plakatach. Podkreślić jedynie
trzeba, że gwiazdą tegorocznego festynu będzie zespół ”Gang Marcela”. Wystąpi także
zespół pieśni i tańca „Jawor”, zespół śpiewaczy „Pasjonata”, Rapostoł, nasz chór Albertus,
Oaza Dzieci Bożych, zespół Stellaris oraz „Małgorzata i Patrycja” (finalistki telewizyjnego
program „Aplauz, aplauz”). Wokół sceny będą różne atrakcje festynowe m.in.: zamki do
skakania, fotobudka, malowanie twarzy, strzelnica, pokaz sztucznych ogni oraz loteria
fantowa. Dziękujemy tym, którzy przynieśli na loterię różne fanty. Finał loterii i innych
ogłoszonych konkursów będzie o godz. 18.45. Przypominamy, że tradycyjnie podczas
październikowego festynu – z racji uroczystości św. Franciszka z Asyżu, patrona ekologii,
będzie konkurs na najładniejsze zwierzątko domowe w naszej parafii. Ten konkurs
rozpocznie się o godz. 15.00.
W związku z wieloma pracami przygotowawczymi serdecznie dziękujemy tym, którzy w
ostatnim tygodniu okazali swą pomoc. Szczególnie dziękujemy parafiankom, które upiekły
smaczne ciasta festynowe i różne potrawy. W tym roku do festynowego gotowania dołączyli
także księża: o. Radomił gotuje grochówkę z wojskowego kotła, a ks. prof. Marek
(mieszkaniec naszego klasztoru) będzie serwował hiszpańską Paellę. Kto zdąży, ten
posmakuje. Zapraszamy was wszystkich i wasze rodziny.
7. W związku z festynem ogłaszamy zmianę w porządku niedzielnych Mszy św. Otóż nie
będzie popołudniowych Mszy św. o godz. 16.30 i 18.00, natomiast zamiast nich będzie o

godz. 20.00, na zakończenie festynu, po której odmówimy różaniec i odśpiewamy Apel
Jasnogórski.
8. Wszystkim dziękujemy za dzisiejszą wspólną modlitwę, a ponieważ czeka nas wiele
wydarzeń, oddajmy się pod opiekę Matki Najświętszej oraz św. Michała Archanioła.

