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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Trwać będą do Środy.
Prowadzi je ks. Franciszek Kościelski. Tematem rekolekcji będzie tegoroczne hasło
duszpasterskie „Kościół naszym domem”. Pamiętajmy, że rekolekcje to czas
szczególnego działania łaski Bożej, dlatego uczyńmy wszystko, aby wziąć w nich udział.
Program rekolekcji jest wywieszony przy wyjściu z kościoła. Ogólnie informujemy, że w
dni rekolekcyjne (poniedziałek, wtorek i środę) msze św. z kazaniem będą o godz. 7
rano, oraz po południu o godz. 18.00 i dodatkowa o godz. 20.00 (dla tych co pracują
dłużej). Zachęcamy też do brania udziału w nabożeństwach wielkopostnych – zwłaszcza
w dni rekolekcyjne. Młodzież zapraszamy szczególnie we wtorek na Drogę Krzyżową i
mszę św. o godz. 18. Dzieci zaś na Drogę Krzyżową w środę. Spowiedź rekolekcyjna
będzie we wtorek w godzinach od 7-8 rano oraz od 16-21 wieczorem.
2. We wtorek i środę taca zbierana w czasie Mszy św. będzie przeznaczona dla
ks. rekolekcjonisty.
3. Za tydzień w niedzielę zorganizujemy tradycyjną zbiórkę do puszek na paczki
świąteczne dla najbiedniejszych z naszej parafii. Prosimy o pamięć.
4. Spotkanie chętnych na pielgrzymkę do Ziemi Świętej odbędzie się w przyszłą niedzielę
o godz. 15.00.
5. Szkoła-Gimnazjum nr 18 przy Alei Długosza w Lublinie zaprasza rodziców i uczniów
na Dni Otwarte i możliwość poznania tej szkoły w najbliższy Piątek i Sobotę. Szczegóły
na plakacie przy wyjściu z kościoła.
6. My z kolei zapraszamy osoby lubiące śpiewać do organizowanego powoli chóru
parafialnego. Jest to bardzo ważna i potrzebna sprawa – choć niełatwa. Na początek
pragniemy przygotować śpiewy na czas Wielkiego Tygodnia – zwłaszcza śpiewaną
Mękę Pańską. Czasu jest niewiele, dlatego prosimy już o spotkanie w najbliższy Piątek
o godz. 19.00. Ufamy, że znajdą się chętni zarówno spośród mężczyzn, jak i kobiet, oraz
zarówno spośród młodzieży, jak i dorosłych. Bardzo prosimy o otwartość i chęć służenia
Bogu także przez śpiew.
7. Dziękujemy Wspólnocie Ruchu Focolari za to, że w dniu wczorajszym, wieczorem,
wspaniale poprowadziła w naszym kościele Drogę Krzyżową, połączoną z rozbudowaną
inscenizacją aktorską. Było to bardzo wymowne przedstawienie, pozostawiające bogate
wrażenia duchowe. Bóg zapłać.
8. Przypominamy o codziennym różańcu. Dzisiejszy Różaniec o g. 8.30 prowadzi(ł) Legion
Maryi, a za tydzień poprowadzi Rada Parafialna. W tym tygodniu modlimy się w intencji
dobrego przeżycia Rekolekcji.
9. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy zmarłą w naszej parafii śp. Józefę Nadulską, z ul.
Gen. Ducha. Msze św. zamówione podczas pogrzebu w jej intencji zostaną odprawione
wieczorem 19 marca (od Legionu Maryi) i 2 kwietnia (od Wspólnoty Żywego Różańca).
Oby taka pamięć modlitewna za zmarłych była praktykowana i ceniona. Polećmy
wszyscy zmarłą +Józefę Miłosierdziu Bożemu - Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie.

