Ogłoszenia parafialne
XXIX Niedziela Zwykła – 17 października 2021
17 października 2021
Dzisiaj:
Dziękujemy ks. Attili Hontiemu, tywórcy i kierownikowi Archidiecezjalnego Chóru „Pueri
Cantores Lublinenses” za wygłoszone dzisiaj słowo Boże w naszym kościele.
dzisiaj po mszy św. o godz. 18:00 będzie spotkanie formacyjne dla kandydatów do
Bierzmowania.
W tym tygodniu:
w poniedziałek święto Łukasza Ewangelisty. Dzień modlitw w intencji lekarzy, pielęgniarek,
farmaceutów i wszystkich pracowników ochrony zdrowia;
we wtorek o godz. 18.00 msza św. w 2 miesiąc po poświęceniu naszego kościoła, w intencji
parafian, darczyńców i przyjaciół naszej parafii, którzy modlitewnie i finansowo wspierają
nasze działania duszpasterskie;
we środę wspomnienie św. Jana Kantego – patrona naszej diecezji. O 17.20 Nowenna do MB
Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem różańcowym. Kartki z intencjami prosimy
składać w zakrystii lub do puszki obok zakrystii. Dziękujemy za przekazywane przy tej okazji
ofiary;
we czwartek po mszy o 18.00 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy;
w piątek zapraszamy na „Wieczór Miłosierdzia.”
pan Organista zaprasza dzieci do uczestnictwa w scholi. Próby śpiewu dla najmłodszych są w
czwartki o 16:30;
zapraszamy dorosłych do uczestnictwa w śpiewie parafialnego chóru. Próby są w piątki po
mszy wieczornej;
zachęcamy do wzięcia udziału w warsztatach teatralnych w naszej parafii. Spotkania dla
zainteresowanych dorosłych i młodzieży są w soboty o godz. 11:00.
Inne:
przypominamy o nabożeństwach różańcowych, które sprawujemy codziennie o godz. 17.20;
do skrzynek pocztowych rozesłaliśmy koperty z kartkami wypominkowymi. Na kopertach
widnieje dzień, w którym będą one odczytywane w naszym kościele podczas nabożeństw.
Prosimy wypełniać je czytelnie i umieszczone w kopercie składać w zakrystii bądź na tacę. Bóg
zapłać.za złożone przy tej okazji ofiary;
przed zbliżającymi się świętami 1 i 2 listopada, porządkujemy mogiły naszych bliskich. W tym
roku podjęliśmy inicjatywę wsparcia obozów wolontariuszy troszczących się o polskie
cmentarze na Kresach Wschodnich. Chcemy kontynuować tę piękną inicjatywę, dlatego od
dzisiaj przeprowadzamy zbiórkę zniczy, które (w połowie listopada) zostaną zawiezione na
tamtejsze cmentarze. Wielu z nas ma swoich przodków spoczywających za wschodnią granicą.
Postawmy i dla nich ten znak pamięci. Znicze można przynosić codziennie od godz. 17:00 (do
kancelarii) oraz w niedzielę. Prosimy, żeby były to znicze koloru białego lub czerwonego.
Koordynatorem akcji jest ks. Kamil.
taca na ogrzewanie zbierana w 1 niedzielę miesiąca wyniosła ponad 4500 zł. Bóg zapłać.

w związku z pojawiającymi się pogłoskami dotyczącymi rzekomego informowania Straży
Miejskiej przez naszą parafię pragniemy stanowczo zdementować te pomówienia. Nikt z
księży pracujących w naszej parafii ani jej pracowników nie interweniuje w tych sprawach.
Nieprawdą jest również jakoby Straż Miejska podawała takie informacje. Zgodnie z przepisami
o RODO ani Straż Miejska, ani Policja, ani ktokolwiek nie jest uprawniony do podawania
informacji o tym, kto podaje zgłoszenie. Nie zajmujemy się kwestią parkowania na terenach
należących do Osiedla.
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy życzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy
modlitwą, pracą i darami materialnymi wspierają funkcjonowanie parafii szczególne
podziękowania kierujemy do osób, które pomagają w utrzymaniu czystości w kościele i na
terenie parafialnym; Wszystkim życzymy błogosławionego tygodnia.
Modlitwa do św. Józefa (szczególnie w intencji o zdrowie dla ks. Leszka Szuby)

