Ogłoszenia duszpasterskie – 29.10.17
1. Dzisiaj o godz. 16.30 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich małżeństw naszej
parafii, a po Mszy św. Różaniec w intencji małżeństw przeżywających problemy.
W poniedziałek chór Albertus zaprasza chętnych na spotkanie o godz.19.00 w klasztorze,
zaś starsi ministranci i lektorzy zapraszają chętnych mężczyzn na spotkanie o godz.20.00.
We wtorek wspólnota Przyjaciół Oblubieńca zaprasza na spotkanie w sali klasztoru
o godz. 19.00
2. W środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak w każdą
niedzielę. Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz
w Dniu Zadusznym, możemy uzyskać odpust zupełny dla dusz w czyśćcu cierpiących. Warunki
uzyskania odpustu znajdują się na tablicy ogłoszeń.
Również od 1 listopada przez cały miesiąc listopad będziemy modlić się za zmarłych
polecanych w wypominkach o godz.17.30 koronką do Bożego Miłosierdzia, a po Mszy św.
Różaniec.
3. Spotkania ministrantów młodszej grupy odbywają się w sobotę o godz.9.00, zaś Oazy Dzieci
Bożych także w sobotę o godz.12.00.
4. W sobotę, 4 listopada rozpocznie się 34 ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę.
Pielgrzymi jadą specjalnym pociągiem. Bilet dla wszystkich jest jednakowy w cenie 45 złotych
za przejazd w obie strony. Wyjazd z Lublina w sobotę, 4 listopada o godz. 7.57, a powrót
w niedzielę 5 listopada o godz. 22.38 na dworzec główny PKP.
5. W tym tygodniu przypadają dni odnowy religijnej pierwszy czwartek, piątek i sobota
miesiąca. W czwartek modlimy się o dar powołań zakonnych, kapłańskich i misyjnych, w
piątek wyjazd do chorych od godz. 9.00, zaś spowiedź od godz.17.30. W sobotę nabożeństwo
po Mszy św. o godz. 18.00.
6. Siostry Urszulanki przysłały podziękowanie dla całej naszej parafii za wsparcie projektu
obywatelskiego – przebudowy szkoły, który także dzięki naszym głosom zakwalifikował się
do realizacji. Swoją wdzięczność za okazane serce wyrażają Siostry Urszulanki wraz z uczniami
poprzez codzienną modlitwę w intencji naszej parafii i każdego z nas.
7. Dobiega końca pięcioletnia kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich w Archidiecezji
Lubelskiej, która obejmowała lata 2013-2017. W związku z tym ks. abp Stanisław Budzik
podpisał dekret zarządzający nowe wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich na kadencje
w latach 2018-2022. W związku z tym, w następną niedzielę do specjalnej skrzynki będą
zbierane kartki z kandydatami do nowej Rady Duszpasterskiej. Każdy parafianin może oddać
głos na swego kandydata. O zadaniach Rady Duszpasterskiej można przeczytać w informacji
umieszczonej na tablicy ogłoszeń.
8. Po Mszy św. jest zbiórka do puszek na Katolicki Uniwersytet Lubelski dokonywana przez
studentów tejże uczelni.
8. Na zakończenie pomódlmy się wspólnie razem...Święty Michale Archaniele ...

