Ogłoszenia duszpasterskie 16 – 23 kwietnia 2017.

W wielkanocny poranek Pan Jezus stanął pośród swoich najbliższych uczniów
z pozdrowieniem pokoju. My, duszpasterze,
pragniemy Wam życzyć, abyście tego samego
mogli doświadczyć w Waszych domach,
w Waszych rodzinach. Niech pokój Zmartwychwstałego Pana i moc Jego zwycięstwa
nad wszystkim co złe, wypełni Wasze serca
i stamtąd promieniuje na wszystkich,
z którymi żyjecie, z którymi się spotkacie.
1.

Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory Wielkanocne. Jutro Nieszporów nie będzie.

2.

Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy do tych wszystkich, którzy w minionym
tygodniu przyczynili się do pięknego przygotowania Świąt, oprawy liturgicznej, muzycznej, dekoratorskiej, także sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc codziennie rano od 9:00.

3.

Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny msze święte w porządku niedzielnym. Jest to
dzień modlitwy w intencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

4.

We wtorek nie będzie Mszy św. szkolnej.

5.

Msza św. i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin naszej parafii zostaną odprawione w piątek o godzinie 18:00.

6.

W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Najświętszego
Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św.

7.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- środa i piątek od 15:30 do 17:00;
- czwartek od 9:00 do 11:00;
We wtorek kancelaria jeszcze nie będzie czynna.
Kancelaria przedmałżeńska w czwartek również będzie nieczynna.

8.

Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. O zmartwychwstaniu Jezusa i naszym
oraz o tym, czy ciało jest potrzebne do zbawienia. | Polscy biskupi opracowali instrukcję dotyczącą przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania. | Gdy
Bóg daje zmartwychwstanie, świat kusi luksusowymi grobami.

9.

W poniedziałek 24 kwietnia o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie w domu katechetycznym naszej parafii z dzielnicowymi z terenu Karbia. Spotkanie będzie skierowane przede wszystkim do osób starszych, jego tematem będą przestępstwa popełniane na szkodę osób starszych. Zostanie omówiony sposób działania sprawców,
oraz sposób postępowania w sytuacji kryzysowej w celu niedopuszczenia do takich
zdarzeń. Spotkanie będzie miało również formę dyskusji, będzie możliwość rozmowy
z dzielnicowymi oraz zadawania pytań.

10.

Kolekta dzisiejsza i za tydzień jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii. Kolekta
jutrzejsza – na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bóg zapłać za wszystkie składane
ofiary.

