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I Niedziela Wielkiego Postu – 26 luty 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W minioną Środę Popielcową rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu. Jest to czas bardzo
ważny dla człowieka, aby poprzez czterdziestodniowy okres pokuty, modlitwy i dobrych
uczynków, odnowić swoje życie duchowe i zbliżyć się do Boga. Starajmy się nie
zaniedbać tego czasu i jak najlepiej go wykorzystać.
2. Dziękujemy misjonarce Annie Krogulskiej za poprowadzone dzisiaj rozważanie na temat
Całunu Turyńskiego, a tym samym wprowadzenie nas w okres rozważań nad Męką
Pańską.
3. W przyszłą niedzielę odczytamy list naszego Arcybiskupa Stanisława Budzika,
skierowany na czas Wielkiego Postu.
4. W naszym kościele przez cały Wielki Post będą odprawiane następujące nabożeństwa:
 Droga Krzyżowa – codziennie o godz. 17.30
 Godzinki o Męce Pańskiej – w czwartek o 17.30 i w niedzielę o 8.00
 Gorzkie Żale – w niedzielę po sumie, ok. 11.30
 Śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia – w niedzielę po mszy o godz.9.00
 Dzieci zapraszamy na Drogę Krzyżową zwłaszcza w środy. Będą one mogły
przez cały okres Wielkiego Postu zbierać sobie specjalne naklejki za udział w
różnych nabożeństwach.
 Bardzo prosimy, aby każdy z was znalazł czas w ciągu tygodnia, aby
uczestniczyć w którymś z nabożeństw i przypomniał o tym dzieciom.
5. Aktualnie trwa w naszej parafii, rozpoczęte w Środę Popielcową, JERYCHO
RÓŻAŃCOWE – czyli siedmiodobowa nieustanna modlitwa przebłagalną w intencji
rozwoju duchowego naszej parafii. Bardzo pięknie rozpoczęliśmy Wielki Post i
dziękujemy tym wszystkim, którzy czynnie włączają się w tą modlitwę, przychodząc na
czuwanie zarówno w dzień jak i w nocy. Dzisiaj czwarty dzień modlitw, które zakończą
się we wtorek wieczorem. Pełny program wywieszony jest przy wyjściu z kościoła.
Jeżeli są wśród was tacy, którzy nie brali jeszcze udziału w tej modlitwie, mogą przyjść
w najbliższych dniach. Dla każdego bloku czy ulicy przewidziane zostały przynajmniej
dwa terminy czuwania modlitewnego – w dzień lub w nocy. Można się z tym grafikiem
zapoznać przy wyjściu z kościoła lub na stronach internetowych naszej parafii. Jeżeli z
jakiegoś powodu nie możecie przyjść o danej godzinie, starajcie się przyjść o innej, ale
niech nie będzie takich rodzin, które by nie przyszły ani raz. To powinna być nasza
wspólna modlitwa, o nasze wspólne dobro duchowe.
6. Caritas Archidiecezji Lubelskiej ogłasza dzisiaj akcję społeczną „Podaruj Kroplę
Miłości”, która polega na honorowym oddawaniu krwi. Pierwsza taka akcja odbędzie się
dzisiaj na placu przed archikatedrą, gdzie ambulans będzie czekał na potencjalnych
dawców krwi między godz. 10.30 a 14.30. Jest to także Wielkopostne dzielenie się
cennym darem jakim jest krew – dlatego zachęcamy. Do ambulansu trzeba zabrać ze
sobą dokument ze zdjęciem, adresem i numerem PESEL.
7. Życzymy wam błogosławionej niedzieli i całego nowego tygodnia.

