Ogłoszenia duszpasterskie – 29.04.18
1. W dzisiejszą niedzielę Wspólnota Ruchu Duchowości Małżeńskiej EQUIPES NOTRE-DAME
zaprasza na comiesięczną małżeńską adorację Najświętszego Sakramentu oraz Mszę św.
w intencji wszystkich małżeństw naszej Parafii z małżeńską konferencją na temat: "Czy
małżeńska miłość może umrzeć?". Adoracja będzie o godz.17.30, a po niej Msza św.
o godz. 18.00. Gorąco zachęcamy do wspólnej modlitwy o umocnienie sakramentalnej miłości
2. W najbliższy wtorek rozpoczynamy miesiąc maj. W naszym kościele nabożeństwo majowe
będzie sprawowane codziennie o godz.17.30.
3. W najbliższy czwartek przypada uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. sprawowane
będą jak w każdą niedzielę czyli o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 18.00. Jest to również dzień
modlitw o powołania zakonne i kapłańskie z racji pierwszego czwartku miesiąca.
4. W piątek wyjazd do chorych od godz. 9.00, zaś spowiedź po południu od godz. 17.30.
W sobotę nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św.
o godz. 18.00.
5. Stowarzyszenie Obrony Górek Czechowskich zaprasza na spotkanie "żyć zdrowo czyli
dlaczego powinniśmy ochronić Górki Czechowskie przed zabudową", które odbędzie się
w sobotę 05.05.2018 o godz. 11.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej filia nr 38 przy ulicy
Relaksowej 25.
6. Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się
od spożywania pokarmów mięsnych w piątek, 4 maja br., wszystkim wiernym Archidiecezji
Lubelskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Archidiecezji.
Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza
uczynkami miłości i pobożności.
7. Stowarzyszenie Klub Rowerowy "Maksimum" zaprasza na X Lubelską Pielgrzymkę
Rowerową na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 4 lipca.
Zapisy na pielgrzymkę od 4 maja na stronie Klubu. Więcej szczegółów oraz kontakt do
organizatora na plakatach".
8. W tym roku pierwsza Komunia św. w naszej parafii odbędzie się 13 maja o godz.11.00,
natomiast rocznica Komunii św. 27 maja o godz.11.00.
9. Zapraszamy do naszego kiosku przy parafii, gdzie można wypożyczyć książkę, zaopatrzyć się
w prasę religijną czy też dewocjonalia.
10. Ostatnio z nasza Wspólnota Parafialna pożegnała następujące osoby: Ryszard Wojciech
Walczak z ul. Skrytej, którego pogrzeb odbędzie się 30.04 /poniedziałek/ o godz.12.00 na ul.
Lipowej oraz Maria Stępień z ul. Kasztelańskiej, której pogrzeb odbędzie się również 30.04
/poniedziałek/ na Majdanku o godz. 14.00

