Ogłoszenia duszpasterskie – 15.10.2017
1. W dniu dzisiejszym obchodzony jest w całej Polsce po raz dziewiąty Dzień Dziecka
Utraconego. Tego dnia w Kościele pw. Świętego Ducha w Lublinie, przy ul. Krakowskie
Przedmieście 1, o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji rodziców, którzy
utracili swoje dzieci. W czasie Eucharystii rodzice będą mogli symbolicznie oddać swoje
zmarłe dzieci Bogu, a po Mszy św. uczestniczyć w spotkaniu.
2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy zbiórkę do puszki dla Dawida Ptaka, naszego parafianina,
ministranta i lektora. Dawid jest chory na chłoniaka. Jest to nowotwór układu
krwiotwórczego. Leczenie jest długie i kosztowne. Jeśli ktoś chce wesprzeć, może to uczynić
do środy włącznie lub na konto, które jest umieszczone na tablicy ogłoszeń.
3. We czwartek tj.12 października, w Rzeszowie odbył się pogrzeb o. Oswalda Jasielskiego,
byłego proboszcza parafii i gwardiana klasztoru. Wspólnota klasztoru zaprasza na Mszę św.
za zmarłego ojca Oswalda jutro tj. w poniedziałek o godz. 7.00.
4. We wtorek zapraszamy na kolejne spotkanie Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca
o godz. 19.00 w sali klasztoru.
5. W środę w naszej wspólnocie klasztornej i parafialnej o. Radomił i o. Cyprian obchodzą
imieniny. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 sprawowaną w intencji solenizantów, aby
otoczyć ich modlitwą.
6. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Lubelskiej zaprasza wszystkich pracowników
lubelskiej służby zdrowia na patronalne święto ku czci św. Łukasza. Mszy św. sprawowanej
18 października br. w Archikatedrze Lubelskiej o godz. 19.00 będzie przewodniczył
Ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski. Serdecznie zapraszamy.
7. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Klasztornej z dnia 20 września 2017 roku, nabożeństwo
do św. Jana z Dukli od najbliższego czwartku będzie odprawiane po Mszy św. o godz. 7.00
8. W następną niedzielę tj. 22 października odbędzie się spotkanie o 12.15 w kościele dla
dzieci pierwszokomunijnych i Rodziców, zaś młodzieży do bierzmowania w sali klasztoru
o godz. 19.00
9. Na stoliku zostały wyłożone kartki wypominkowe, które będzie można składać od następnej
niedzieli do puszki lub przynosić do zakrystii. Przez cały miesiąc będziemy modlić się
za zmarłych przed Mszą św. koronką do Bożego Miłosierdzia, zaś po Mszy św. modlitwą
Różańcową. Bardzo prosimy o staranne i czytelne wypełnianie kartek.
10. W tym tygodniu nasza wspólnota parafialna pożegnała Wojnicką Jadwigę z ulicy
Altanowej. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie….

