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5 Niedziela Zw. – 5 luty 2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziś I niedziela miesiąca – przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
2. Skończył się okres kolędowy i nasz kościół powrócił do powszedniego wyglądu. W imieniu
Brata Waltera dziękuje tym paniom i panom, którzy pomagali w ostatnie dni przy
rozbieraniu choinek i sprzątaniu kościoła.
3. Przypominamy kandydatom do bierzmowania, że w dniu dzisiejszym mają spotkanie:
dziewczęta o godz. 17.00, a chłopcy o 19.00.
4. Rozważając różne sugestie naszych parafian, przedstawionych podczas kolędy, możemy
odpowiedzieć na kilka z nich:
 Część osób starszych prosiła, aby w okresie zimowym, kiedy są krótkie dni i bardzo
szybko zapada ciemność, która utrudnia im dotarcie do kościoła, dodać w dni
świąteczne i podczas rekolekcji dodatkową Msze św. w południe. Obiecujemy zatem
dodawać w takie dni Mszę św. o godz. 11.00.
 Spora część młodych małżeństw prosiła, aby po niektórych Mszach św. kapłani
błogosławili małe dzieci. Jest to bardzo słuszna prośba, dlatego proponujemy, aby
przynosić małe dzieci do błogosławieństwa po Mszy św. o godz. 13.00, szczególnie w
3 niedzielę miesiąca. Wybieramy na razie trzecią niedzielę, ale oczywiście zawsze
można przyjść do zakrystii z dzieckiem – co zresztą nieraz czynicie.
 Kolejna prośba dotyczyła utworzenia jakiegoś osobnego miejsca do spowiedzi dla
tych, którzy mają kłopot w kościele z małym dzieckiem i trudno im przystąpić do
konfesjonału, albo wolą się spowiadać w odosobnionym miejscu. Zamierzamy zatem
zakupić mały konfesjonał, który będzie umieszczony w zakrystii lub w jednym z
pomieszczeń, gdzie będzie dyżurował ksiądz (głownie w spowiedzi
pierwszopiątkowe lub świąteczne). W innym czasie zawsze można poprosić.
Szczególnie zachęcamy te osoby, aby wybierały sobie stałych spowiedników, a wtedy
indywidualnie możemy umówić się w odpowiednim miejscu i czasie.
5. W związku z trwającym jubileuszowym Rokiem św. Brata Alberta zaplanowaliśmy (co
mogliście wyczytać także z folderów rozdawanych po kolędzie) aby szczególnie podkreślić
nabożeństwo do św. Brata Alberta w I poniedziałek miesiąca. Jutro właśnie przypada I
poniedziałek miesiąca, dlatego serdecznie was zapraszamy. Nasza modlitwa rozpocznie sie
o godz. 17.30 Nieszporami ku czci św. Alberta, następnie Msza św. o godz. 18.00 z
okolicznościowym kazaniem, a po Mszy św. nabożeństwo do św. Alberta, z odczytaniem
próśb i ucałowaniem relikwii. Tym razem chcemy się jeszcze modlić sami, w gronie
naszych parafian, ale w kolejne miesiące będziemy próbować zapraszać także inne parafie z
Lublina. Prosimy o gorliwość, by należycie uczcić patrona naszej świątyni i Jego jubileusz.
Wszystkim życzymy wiele błogosławieństwa na cały tydzień, o co prośmy teraz w krótkiej
adoracji Najświętszego Sakramentu.

