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II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Trwając w okresie Adwentu zachęcamy do szczególnej gorliwości religijnej, aby Chrystus,
gdy przyjdzie, zastał nas czuwających na modlitwie i z naręczem dobrych uczynków.
Szczególnie zachęcamy do uczestnictwa w porannych Roratach, które w naszym kościele
są o godz. 6.00 rano. Zachęcamy dzieci, aby przychodziły z lampionami. Po roratach
rozszerzamy nasze adwentowe uwielbienie Maryi poprzez śpiew Godzinek.
2. W ramach przygotowań do świąt roznoszone były w minionym tygodniu opłatki na stół
wigilijny. Pragniemy serdecznie podziękować tym osobom, które wytrwale je roznosiły.
Pozostało jeszcze kilka bloków, do których opłatki dotrą w najbliższych dniach. Tym którzy
przyjęli opłatek, bardzo dziękujemy. Dziękujemy także za złożone ofiary, które posłużą do
spłacenia należności za liczne prace budowlane!
3. Dzisiaj przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych. Swój dzień patronalny ma też
Róża Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
4. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie o godz. 19:00. Tematem spotkania
będą "Prognozy i przepowiednie dla Polski".
5. Także w dniu dzisiejszym odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania. Dziewczęta o godz. 17, a chłopcy o godz. 19.
6. W najbliższy czwartek 8 grudnia przypada wielka uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najśw. Maryi Panny. Msze św. o godz. 6 rano, a wieczorem o godz. 18 i dodatkowa o
godz. 20.00. Przypominamy też, że w tym dniu ma miejsce ogłoszona przez Maryję
specjalna „Godzina Łaski dla całego świata”, w południe od. godz. 12 do 13. Zachęcamy
więc, aby w tym czasie przyjść do kościoła (kto tylko może) na chwilę indywidualnej
modlitwy. Po uroczystości będziemy obchodzić oktawę Niepokalanego Poczęcia.
7. W ramach uroczystości Niepokalanego Poczęcia zespół muzyczny „Guadalupe” organizuje
w katedrze lubelskiej Oratorium o Niepokalanym Poczęciu NMP, o godz. 20.30. Szczegóły
na plakatach.
8. Także w czwartek obrońcy Górek Czechowskich zapraszają na otwartą debatę na temat
przyszłości tego terenu. Otwarta debata odbędzie się 8 grudnia o godz. 16.00 w sali obrad
Rady Miasta Lublin. Ulotki informacyjne znajdują się na stolikach przy wyjściu z kościoła.
Zapewne warto się tym zainteresować, gdyż chodzi tu o teren najbliżej z nami sąsiadujący.
9. W następną niedzielę Grupa charytatywna Rady Parafialnej będzie zbierać ofiary na
paczki świąteczne dla najuboższych z naszej parafii, co tradycyjnie czynimy od wielu lat.
10. Dzisiaj można już nabyć kartki świąteczne na życzenia, a za tydzień świece Caritas.
11. Także dzisiaj w całej Polsce zbierane są ofiary do puszki w ramach corocznej akcji Pomoc
Kościołowi na Wschodzie.
12. Przygotowując się do Bożego Narodzenia organizujemy 3-dniowe Rekolekcje Adwentowe,
które rozpoczną się w następną niedzielę. Prosimy, aby przewidzieć w swoich planach
wolne chwile na czas rekolekcji i spowiedzi.
Aby ten czas nadchodzących uroczystości i rekolekcji był dla nas wszystkich czasem świętym i
błogosławionym, już dzisiaj polecajmy się Bogu w adoracji Najświętszego Sakramentu.

