Ogłoszenia duszpasterskie – 17.12.17
1. Rozpoczynamy dzisiaj czas zadumy adwentowej poprzez rekolekcje, które są głoszone przez
o. Nikodema Sobczyńskiego, proboszcza parafii i gwardiana klasztoru w Częstochowie, naszego
współbrata.
Msze św. z nauką rekolekcyjną o godz. 6.00, 11.00, 18.00 i 20.00. Rekolekcje będą trwały do środy
włącznie. Taca z wtorku i środy jest przeznaczona na potrzeby wspólnoty zakonnej i klasztoru
w Częstochowie. Spowiedź będzie sprawowana podczas każdej Mszy św.
2. W dniu dzisiejszym do puszki są zbierane ofiary, z których zostaną przygotowane paczki dla
biednych naszej parafii, które jutro tj. w poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 będą wydawane dla
biednych z naszej parafii.
3. Trwa roznoszenie opłatków na stół wigilijny przez naszych parafian. Składamy serdeczne Bóg
zapłać, tym wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło. Jeżeli się zdarzyło, że ktoś był nieobecny
podczas roznoszenia opłatków, a chce je mieć, to może je nabyć w zakrystii.
4. Trwa doroczny kiermasz Świątecznych ozdób przygotowanych przez Oazę Dzieci Bożych we
współpracy z rodzicami i panią Agnieszką. Uzyskane fundusze zostaną przeznaczone na
dofinansowanie wyjazdów dzieci na rekolekcje oazowe.
5. Wyjazd do chorych przed świętami odbędzie się 22 grudnia czyli w piątek od godz. 9.00.
6. W sobotę do naszej parafii zostanie przyniesione Betlejemskie Światełko Pokoju
7. W następną niedzielę przypada Wigilia Bożego Narodzenia. Msze św. będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00
i 13.00. Nie ma Mszy św. o godz. 16.30 i 18.00.
Natomiast na Pasterkę zapraszamy o północy. Pół godziny wcześniej zostanie odśpiewana Godzina
Czytań, zaś po Pasterce, jak co roku, przełamiemy się opłatkiem składając życzenia.
8. Wizyta duszpasterska zwana kolędą w naszej parafii rozpocznie się 27 grudnia 2017 roku. I tak:
- w środę 27 grudnia zostaną odwiedzeni mieszkańcy przy ulicy Poligonowej, bez bloków.
- w czwartek 28 grudnia ul. Sławinek
- w piątek ul. Nowickiego, Szymańskiego, Mineralna, Zdrojowa, Północna i gen. Ducha
- w sobotę ul. Willowa bez bloków
W dni powszednie wizytę rozpoczynamy od godz. 16.00 zaś w sobotę od godz. 15.00. Prosimy o
przygotowanie wody święconej, kropidła, krzyża, Pisma św.
9. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka w naszej bernardyńskiej Prowincji został powołany
specjalny Sekretariat Dzieł Bernardyńskich „Opus Bonum”, tzn. „Dobre Dzieło”. Biuro to ma na celu
organizowanie i wspieranie różnorakich dzieł miłosierdzia tj.: wspieranie edukacji dzieci w krajach
misyjnych, wsparcie dla powstającego ośrodka dla trudnej młodzieży, kuchni dla ubogich, działających
przy naszych klasztorach, świetlic dla dzieci i młodzieży, przygotowywanie odpowiedniego miejsca dla
starszych i chorych ojców i braci, potrzebujących stałej opieki medycznej czy też wspieranie
duszpasterstwa młodzieżowego i wielu innych już rozpoczętych dzieł w naszej Prowincji.
Niebawem w naszej parafii rozpoczniemy wizytę duszpasterską zwaną kolędą. Ojcowie odwiedzający
wasze Rodziny będą rozprowadzać materiały, w których znajdziecie więcej informacji na temat
działalności Sekretariatu Dzieł Bernardyńskich „Opus Bonum” i możliwości wsparcia tego
przedsięwzięcia.
10. Serdecznie zapraszamy do udziału w koncercie „Betlejem w Lublinie ”, jaki odbędzie się w Hali
Globus 21 stycznia 2018 roku o godzinie 18.00. To niezwykły koncert kolędowy w Lublinie ... gdzie
usłyszymy najpiękniejsze kolędy z różnych stron świata

11. Przypominamy również, ze w związku ze zmniejszoną liczbą kapłanów pracujących w naszej
parafii od 2018 roku nie będzie Mszy św. o godz. 16.30.
12. Ostatnio w naszej wspólnocie parafialnej zmarł Marek Baleja z ul. Willowej. Pogrzeb odbędzie sie
19 grudnia /we wtorek/ o godz. 9.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej. Wieczny odpoczynek ...
13. Życzymy Wam wszystkim Bracia i Siostry trwania w łasce Chrystusa, a nade wszystko spokojnego
przygotowania się do Świat Bożego Narodzenia.

