Ogłoszenia duszpasterskie – 10.06.18
1. Bardzo serdecznie i z całego serca dziękuję tym osobom, które przyszły w środę i pomogły
oplewić plac przed klasztorem i kościołem, jak również skosiły trawę wokół kościoła i
klasztoru. Na naszą parafię, która liczy około 7 tyś. wiernych przyszło 6 osób. Dziękujemy
także Paniom z Żywego Różańca i Legionu Maryi za zrobienie i rozprowadzenie uwitych
wianków i złożenie ofiary w kwocie 500 zł na dalsze prace przy naszej świątyni.
2, W dniu dzisiejszym ulicami Lublina przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny po hasłem „Dziękuję,
że żyję”. Rozpocznie go Eucharystia o godz. 15.00 na placu przed kościołem akademickim KUL.
O godzinie 16.00 wyruszy marsz z uniwersytetu w kierunku Placu Zamkowego. O godzinie
17.15 rozpocznie się tam piknik rodzinny, w ramach którego wystąpi Majka Jeżowska. Poza
koncertem przewidziane jest wiele atrakcji dla dzieci oraz podsumowanie akcji „Selfie dla
życia”. W czasie marszu będziemy zbierać pieniądze na fundusz „Dobrze, że żyjesz”,
przeznaczony dla potrzebujących dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
3. W najbliższy poniedziałek zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i nabożeństwo ku czci św.
Michała Archanioła z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała.
Również jutro o godz. 19.15 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania. W zakrystii rozpoczęły się zapisy do sakramentu bierzmowania dla klas VIII i
trzeciej gimnazjum na rok szkolny 2018/2019.
4. We wtorek tj. 12.06.18 zapraszamy na spotkanie w sali klasztoru o godz. 19.00
przedstawicieli grup duszpasterskich działających przy naszej parafii czyli Radę Duszpasterską,
Żywy Różaniec, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Legion Maryi, Franciszkański Zakon Świeckich,
Wspólnotę Kościoła Domowego, Wspólnotę Przyjaciół Oblubieńca, Oazę Dzieci Bożych i
Liturgiczną Służbę Ołtarza oraz Wspólnotę Najśw. Imienia Jezus.
5. W środę wspominamy św. Antoniego z Padwy, poświęcenie lilii ku czci Świętego po Mszy
św. o godz. 7.00 i 18.00. Nabożeństwo Fatimskie po Mszy św. o godz. 18.00. Serdecznie
zapraszamy.
6. Za tydzień w naszej parafii będziemy obchodzić odpust ku czci św. Brata Alberta. W tym
dniu również odbędzie się wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadzi J. E. ks. bp.
Mieczysław Cisło. W związku z tym, pragnę teraz podać plan spotkania i jednocześnie zaprosić
do uczestnictwa w tym tak ważnym wydarzeniu dla naszej parafii.
Wizytacja kanoniczna w parafii św. Brata Alberta w Lublinie
17.06.2018
godz. 7.00 – Msza św.
godz. 8.50 – uroczyste wejście
- powitanie Księdza Biskupa Mieczysława Cisło
- modlitwa za Księdza Biskupa /o. proboszcz/
- modlitwa /kolekta/ z uroczystości św. Brata Alberta /ks. Biskup/
- przemówienie przedstawicieli grup działających przy parafii /Żywy Różaniec, Koło Przyjaciół Radia
Maryja, Legion Maryi, Franciszkański Zakon Świeckich/

godz. 11.00 – przewodniczy J.E. ks. bp Mieczysław Cisło
- sakrament bierzmowania
- śpiew animuje Chór ALBERTUS
godz. 13.00 – Oaza Dzieci Bożych, Dziecięca Róża Różańcowa, Dzieci pierwszokomunijne w albach,
powitanie przez dzieci
godz. 17.00 – spotkanie z Radą Duszpasterską w sali klasztoru
godz. 17.30 – nabożeństwo czerwcowe
godz. 18.00 – Mszy św. odpustowej przewodniczy J.E. ks. bp Mieczysław Cisło
przemówienie i sprawozdanie o. Proboszcza
powitanie przez Radę Duszpasterską /Wspólnota Domowego Kościoła, Wspólnota Przyjaciele
Oblubieńca, Wspólnota Najśw. Imienia Jezus/
Oprawa muzyczna p. Organista, Wspólnota Najśw. Imienia Jezus, LSO
Po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu, litania do św. Brata Alberta, Te Deum,
błogosławieństwo, Wielbię Ciebie, pieśń na zakończenie

7. W przyszłą niedzielę Wspólnota Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre Dame
zaprasza na Eucharystię o godz. 18.00, która będzie ofiarowana w intencji wszystkich
małżeństw naszej Parafii oraz nawiedzających tę świątynię.
8. Niepubliczne Przedszkole Akademia Małych Artystów ul. Kaskadowa 11 informuje, że
trwają zapisy do przedszkola, są jeszcze wolne miejsca.

