Ogłoszenia duszpasterskie – 31.12.17
1. Dzisiaj wypada zakończenie roku 2017, nabożeństwo dziękczynno – błagalne odbędzie się
po Mszy św. o godz. 18. Natomiast o północy gromadzimy się w naszej świątyni, aby pośród
dobiegających nas z zewnątrz fajerwerków na modlitwie przywitać Nowy rok 2018.
2. Jutro przypada 1 stycznia. Jest to pierwszy dzień Nowego Roku 2018, jak również
Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Maryi. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę czyli 7.00,
9.00, 11.00, 13.00 i 18.00. Jak już było podawane w ogłoszeniach duszpasterskich nie będzie
Mszy św. o godz. 16.30.
3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek miesiąca – dzień modlitwa o powołania
kapłańskie i zakonne, pierwszy piątek miesiąca – dzień uwielbienia Najśw. Serca P. Jezusa i
pierwsza sobota miesiąca – dzień wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi
Wyjazd do chorych w piątek o godz. 9.00
3. W najbliższą sobotę wypada Uroczystość Trzech Króli. Obrzęd błogosławieństwa kadzidła i
kredy odbędzie się po każdej Mszy św. Porządek Mszy św. jest niedzielny. Taca z dnia
dzisiejszego jest przeznaczona na misje prowadzone przez naszych zakonnych współbraci.
4. W następną niedzielę tj. 7 stycznia po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się zmiana tajemnic
Różańcowych, a następnie spotkanie opłatkowe Róż Różańcowych i Legionu Maryi w
klasztornym refektarzu.
5. Tegoroczny Orszak Trzech króli rozpocznie się wspólnym kolędowaniem 6 stycznia 2018
roku o godz. 11.15 na placu Zamkowym w Lublinie. Trzej Królowie podążą ulicami Miasta do
lubelskiej katedry na Mszę Świętą o godz. 13. Serdecznie zapraszamy
6. W tym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy parafian mieszkających przy ulicy:
- wtorek – 2 stycznia 2018 Relaksowa 4, Relaksowa 2
- środa – 3 stycznia 2018 Tarasowa 4, Tarasowa 2A, Altanowa 4
- czwartek – 4 stycznia 2018 Pergolowa 4, Relaksowa 8, Relaksowa 6A, Relaksowa 6B
- piątek – 5 stycznia 2018 Pergolowa 1, Pergolowa 2, Pergolowa 5
- niedziela – 7 stycznia 2018 Tarasowa 5
Kolędę w dzień powszedni rozpoczynamy o godz.16.00, zaś w sobotę i niedzielę o godz.15.00.
7. W miesiącu styczniu z kancelarii parafialnej będzie można skorzystać w niedzielę po mszy
św. o godz.7.00, 9.00 i 11.00 oraz w soboty od godz.10 do 12.00. Zmiana ta obowiązuje
podczas trwania wizyty duszpasterskiej.
8. W tym tygodniu naszej wspólnocie parafialnej zmarły następujące osoby: Halina Stadnik z
ul. Poligonowej i Stanisława Celińska z u. Relaksowej, której pogrzeb odbędzie się 5 stycznia
2018 r. o godz.11.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej.
9. W niedzielę 7 stycznia 2018 r. o godzinie 20.00 w Drugim Programie Telewizji Polskiej
transmitowany będzie na żywo Charytatywny Koncert Kolęd „Rodzina Rodzinie. Pomoc dla
Aleppo” w wykonaniu Polskiej Opery Królewskiej. Organizatorami inicjatywy są Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Telewizja Polska i Caritas Polska.

Podczas trwania koncertu prowadzona będzie zbiórka smsowa na rzecz ofiar wojny w Syrii i
mieszkańców zniszczonego miasta Aleppo. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tej
szlachetnej inicjatywie. Każdy z nas może się do niej przyłączyć, wysyłając smsy w trakcie
transmisji koncertu. Dochód trafi na konto Caritas Polska. Przypominamy, że Koncert będzie
można zobaczyć 7 stycznia 2018 r. w niedzielę o godz. 20.00 w TVP2.

