Ogłoszenia duszpasterskie – 14.01.2018
1. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Pamiętajmy w modlitwie o Polakach
na emigracji. Otoczmy modlitwą także tych, którzy przybyli do naszego kraju zza wschodniej
granicy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów
zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
2. W tym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy mieszkańców:
- poniedziałek – 15.01 ulice : Kaskadowa 7, Kaskadowa 9, Relaksowa 23
- wtorek – 16.01 ulice Relaksowa 12, Relaksowa 11
- środa – 17.01 ulice: Relaksowa 9, Relaksowa 13, Relaksowa 17
- czwartek – 18.01 ulice: Kasztelańska 29, Kasztelańska 31
- piątek – 19.01 ulice: Relaksowa 25, Relaksowa 27, Relaksowa 15
- sobota – 20.01 ulice: Relaksowa 14, Relaksowa 16
- niedziela – 21.01 ulice: Bartnicza 28,27,26,24, Zielone Wzgórze 1, 3, 5
Kolęda tzw. uzupełniająca odbędzie się dnia 27 stycznia czyli w sobotę od godz. 15.00.
Jeśli z jakichś powodów kogoś nie było lub przez przypadek został pominięty przez nas
kapłanów, prosimy o zgłoszenie z zakrystii. Z całego serca pragniemy podziękować tym
wszystkim, którzy nas przyjęli z wizytą duszpasterską. Również pragniemy poinformować, że
po kolędzie chodzą tylko i wyłącznie sami kapłani, tzn. bez ministrantów czy też innych osób
informujących o tym, że zaraz będzie kapłan w danym mieszkaniu.
W związku z trwającą wizytą duszpasterską kancelaria parafialna jest czynna w niedzielę po
Mszy św. o godz. 7, 9, 11 i w sobotę od godz. 10 do 12.00
3. Spotkanie opłatkowe Oazy Dzieci Bożych oraz Dziecięcej Róży Różańcowej odbędzie się w
najbliższą sobotę o godz. 13.00. Zapraszamy zarówno dzieci jak i ich rodziców.
4. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza osoby
niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz osoby z ich najbliższego
otoczenia, zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, do udziału w bezpłatnym projekcje
„Otwórzmy przed nimi życie”. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
5. Ostatnio z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do domu Ojca: Krzysztof Biernacki
z ul. Sławinek, którego pogrzeb odbędzie się jutro tj. 15 stycznia o godz. 9.00 na cmentarzu
przy ul. Unickiej. Polecając zmarłego Krzysztofa, jak również zmarłych z naszych rodzin
módlmy się: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
6. Prosząc o siły do pracy nad sobą i do walki ze złem módlmy się: Święty Michale Archaniele,
wspomagaj nas w walce ...

