Ogłoszenia duszpasterskie – 12.11.17
1. Od dnia dzisiejszego, w bocznej kaplicy, po mojej lewej stronie jest przygotowana wystawa
poświęcona św. Bratu Albertowi – Adamowi Chmielowskiemu. Znajduje się tam kącik
zaaranżowany na wzór pracowni malarskiej, wydruki obrazów namalowanych przez Brata
Alberta, habit z peleryną z czasów Brata Alberta, kilka pozycji książkowych dotyczących
prezentowanej postaci oraz rysunki inspirowane litanią do Świętego.
Wystawa będzie trwać przez najbliższy miesiąc. Zapraszamy do zapoznania się z twórczością
Patrona naszej parafii.
2. Na tablicy ogłoszeń jest umieszczona lista kandydatów, z których można wybrać tylko
jednego kandydata do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Głosowanie odbędzie się w następną
niedzielę. Z kandydatów znajdujących się na liście nalezy zakreslićtylko i wyłącznie jednego.
Do głosowania będziemy przystępować z dokumentem tożsamości.
3. Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na budownictwo sakralne.
4. Jutro tj. w poniedziałek zapraszamy na kolejne spotkanie ze św. Michałem Archaniołem,
o godz. 18.00 Msza św. a po niej nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała
za wstawiennictwem św. Michała Archanioła.
5. W najbliższą środę wspominamy św. Dydaka – patrona braci zakonnych. W naszej parafii
taką posługę pełni brat Walter. Zapraszamy Was drodzy bracia i siostry w środę na Mszę św.
o godz. 18.00 w intencji brata Waltera prosząc dloa niego o potrzebne łaski w życiu
zakonnym.
6. W dniach 17-19 listopada br. w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie
odbędą się Dni Muzyki Chrześcijańskiej tzw. Cecylianka w trakcie których wystąpią m.in.
ks. Jakub Bartczak, Rokiczanka, Zespół pieśni i tańca "Lublin" im. Wandy Kaniorowej i inni.
7. W naszym kiosku parafialnym już od dziś można zakupić świecę CARITAS na stół wigilijny.
Zaś opłatki w naszej parafii będą roznoszone po pierwszej niedzieli Adwentu czyli
od 4 grudnia. Chętni, którzy chcieliby pomóc w roznoszeniu opłatków w swoim bloku bardzo
proszę aby się zgłosili się do zakrystii do następnej niedzieli włącznie.
8. Za tydzień przed naszym kościołem wolontariusze ze Stowarzyszenia Solidarności Globalnej
w Lublinie będą prowadzić solidarnościową akcję. Zorganizują zbiórkę do puszek. Zebrane
pieniądze będą wsparciem lubelskich działań na Kubie. Po pierwsze wolontariusze organizują
tam pomoc Kubańczykom poszkodowanym przez huragan Irma, a po drugie – jadą na
trzymiesięczną misję. Jedna z wolontariuszek będzie na miejscu wspierać działania
kubańskiego Kościoła w jego pracy ewangelizacyjnej i charytatywnej. Zachęcamy do wsparcia
Lista kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej
1. Marcin Kot
2. Aleksander Wiśniewski
3. Mariusz Pastuszak
4. Elżbieta Wiącek
5. Magdalena Wątorska
6. Magdalena Gąsior – Marek

7. Krzysztof Prybuła
8. Teresa Badaj
9. Kazimiera Klimek
10. Jakub Koper
11. Katarzyna Kocot
12. Beata Domańska
13. Ernest Marek
14. Krzysztof Lejmanowicz
15. Mieczysław Wysmulski
16. Agnieszka Frant
17. Piotr Rogala
18. Mila Smaga
19. Stanisław Brzozowski
20. Andrzej Gaszyński
21.Kazimierz Budzyński
22. Wojciech Kocot
23. Iza Kozioł
24. Wiesława Klimek
25. Paweł Rudnicki
25. Wiesław Patron
26. Antoni Chrząstowski
27. Alina Karasek
28. Janina Kania
29. Zofia Konefał
30. Marcin Smaga
31. Władysław Frant

