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

XXIX Niedziela zwykła - 16 października 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj 16 października przypada 39 rocznica wyboru na papieża Jana Pawła II. Za każdym
razem dziękujemy Bogu za ten wielki pontyfikat.
2. W najbliższym tygodniu w liturgii kościoła będziemy obchodzić:
 W poniedziałek – św. Ignacego
 We wtorek – św. Łukasza Ewangelisty
 w środę – św. Piotra z Alkantary
 w czwartek – św. Jana Kantego
 w piątek – Bł. Jakuba Strzemię
 w sobotę – św. Jana Pawła II – zapraszamy szczególnie w sobotę na wieczorne
nabożeństwo do Jana Pawła II, z odczytaniem próśb i ucałowaniem relikwii.
3. Za tydzień rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Również składka z następnej niedzieli
przeznaczona zostanie na misje.
4. Lubelski Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie o godz. 19.00.
5. Kolejne spotkanie „Kuźni wiary” odbędzie się w następną niedzielę, a rozważany będzie
temat: ”Bóg raz powiedział... czyli o objawieniach prywatnych”.
6. Za tydzień kolejne spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
7. Spotkanie młodzieży do Bierzmowania odbędzie się w dniu dzisiejszym o godz. 19.00
8. Kolejny cykl katechez przedmałżeńskich odbędzie się w dniach 2 - 4 grudnia br. Więcej
informacji na tablicy ogłoszeń.
9. Nawiązując jeszcze do minionego festynu parafialnego, na prośbę dzieci, które brały udział
w konkursie na najładniejsze zwierzątko, umieściliśmy na naszej stronie internetowej wykaz
punktów, jakie zdobyli poszczególni uczestnicy. Przygotowywane są też zdjęcia z festynu,
które wkrótce umieści o. Berard.
10. Na zakończenie odmówmy modlitwę, którą nadesłał Episkopat Polski, aby odmawiać w
ramach przygotowania duchowego do uroczystego Aktu przyjęcie Jezusa Chrystusa jako
naszego Pana i Króla.
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
verte

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego
uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.

