Ogłoszenia duszpasterskie – 4.02.18
1. W naszej parafii mieszka 7 372 osoby, natomiast jest 2622 rodziny, 23 rodziny odmówiły przyjęcia
wizyty duszpasterskiej, 7 rodzin jest chrześcijańskiego wyznania i 2 rodziny muzułmańskie. W czasie
tegorocznej wizyty duszpasterskiej przyjęło nas kapłanów około 44 procent wiernych. Jeszcze raz
dziękujemy z całego serca za życzliwość, serdeczność i docenienie naszej obecności pośród Was.
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca, po Mszy św. o godz. 13.00 będzie błogosławieństwo dzieci czyli
zaczynamy to od dzisiaj. Pragniemy przypomnieć, że Msza św. dla dzieci i z udziałem dzieci jest
w naszej parafii o godz. 13.00..
Dziękujemy Wam Bracia i Siostry za całego serca za to, co do tej pory zostało uczynione dla naszego
klasztoru i parafii.
2. Jutro tj. w poniedziałek odchodzimy wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy. Poświęcenie
chleba, wody i soli ku czci św. Agaty po każdej Mszy św.
3. W następną niedzielę przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień
Chorego. W naszej parafii będzie on obchodzony w sobotę 10 lutego. W związku z tym zapraszamy
wszystkich chorych, cierpiących i osoby starsze do naszego kościoła na Mszę św. godz.11.00, podczas
której zostanie udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych, wystawienie Najśw. Sakramentu
połączone z indywidualnym błogosławieństwem. Serdecznie zapraszamy.
Natomiast Lubelskie obchody Dnia Chorego odbędą się w poniedziałek 12 lutego br. w archikatedrze
lubelskiej. Rozpocznie je adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 10.00.
O godz. 11.00 Msza Święta pod przewodnictwem ks. Abpa Stanisława Budzika. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy wszystkie osoby chore, cierpiące, ich rodziny, wolontariuszy, przedstawicieli
Służby Zdrowia.
4. Na tablicy z ogłoszeniami, jak i na naszej stronie internetowej, został umieszczony komunikat
Prezesa Krajowej izby Kominiarzy. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
5. Zapisy do Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie ul. Kosmowskiej 3, do
oddziału przedszkolnego i do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019 trwają
od 12 do 23 lutego. Dzień otwarty szkoły odbędzie się 15 lutego /czwartek/ od godz. 15.15.
Serdecznie zapaszmy. Więcej informacji na plakatach umieszczonych na tablicy ogłoszeń.
6. Trwają zapisy do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Można tego dokonać w zakrystii
lub u o. Emanuela.
7. Pragniemy przypomnieć, ze w naszej parafii 13 lutego o godz. 19.00 rozpocznie się Seminarium
Odnowy Wiary. Więcej informacji zostanie przekazanych na ten temat w przyszłą niedzielę podczas
Mszy św., można również przeczytać z ulotek, które zostały rozłożone na stoliku, jak również
rozdawane były one podczas wizyty duszpasterskiej.
6. W tym tygodniu zmarły w naszej parafii następujące osoby:
- Agnieszka Szydłowska – Juszczyk z ul. Altanowej
- Bogdan Półtorak z ul. Północnej, którego pogrzeb odbędzie się jutro tj. 5 lutego o godz. 8.00
na cmentarzu przy ul. Unickiej
- Ryszard Chmielewski z ul. Sławinek, którego pogrzeb odbędzie się 5 lutego o godz. 13.00
na cmentarzu przy ul. Lipowej
Polecając wymienionych zmarłych, jak również zmarłych z naszych rodzin pomódlmy się wspólnie
...Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
Sezon zimowy niesie ze sobą zagrożenia związane z ogrzewaniem mieszkań – pożary i
zaczadzenia. Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną CZAD I OGIEŃ OBUDŹ CZUJNOŚĆ prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji i Państwową Straż Pożarną.
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej
kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza.
Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada
bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden
podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

z

Obowiązek przeprowadzenia okresowych czyszczeń i kontroli przewodów kominowych
dotyczy również budynków jednorodzinnych. Za te czynności odpowiedzialny jest
właściciel/zarządca nieruchomości.
Utrzymywanie instalacji grzewczo-kominowych w dobrym stanie technicznym,
spalanie paliw dobrej jakości oraz okresowe czyszczenia kominów jest ekonomiczne i
proekologiczne. Ma zasadniczy wpływ na zmniejszenie emisji toksycznych gazów i
pyłów do atmosfery, a w efekcie zmniejszenie smogu.
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i
kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez
firmę ubezpieczeniową.
Równocześnie zachęcamy do instalacji czujników tlenku węgla oraz dymu – takie
urządzenia mogą uratować zdrowie, a nawet życie mieszkańców. Instalacji czujników
należy wykonać w konsultacji z kominiarzem podczas okresowej kontroli lub
czyszczenia kominów.

