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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W minionym tygodniu zakończyliśmy Rekolekcje Wielkopostne. Mamy nadzieję, że
większość naszych parafian skorzystała z tego czasu łaski Bożej.
2. Zachęcamy nadal do uczestnictwa w różnych nabożeństwach wielkopostnych.
3. Przypominamy także o codziennym różańcu po Mszy św. wieczornej. W tym tygodniu
modlimy się o dobre przygotowanie wszystkich parafian do Świąt Wielkanocnych.
Dzisiejszy-niedzielny Różaniec o g. 8.30 prowadzi(ła) Rada Parafialna, a za tydzień
poprowadzi Wspólnota Domowego Kościoła.
4. Rozwojowi naszej duchowości będą mogły służyć także nowe wydarzenia i spotkania.
Już w następną niedzielę Wspólnota Imienia Jezus działająca przy naszym klasztorze,
prowadzona przez o. Cypriana, zaprasza na specjalną modlitwę o nazwie Lectio Divina,
jest to tradycyjna forma medytacji biblijnej. To spotkanie otworzy szerszy cykl spotkań
pod nazwą Franciszkańska Szkoła Modlitwy. Program Franciszkańskiej Szkoły
Modlitwy obejmie między innymi takie tematy jak: modlitwa z ikonami, gesty
modlitewne - modlitwa ciała, modlitwa psalmami i tradycyjnymi tekstami, modlitwa
serca, modlitwa ciszy, piękno w modlitwie, modlitwa Franciszka i modlitwa w różnych
tradycjach duchowych. Pierwsze Spotkanie Lectio Divina odbędzie się 25 marca o godz.
16.15 w sali konferencyjnej klasztoru. Zapraszamy zarówno młodzież jak i dorosłych.
5. W najbliższym tygodniu, w poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Józefa.
6. W środę zapraszamy na mszę św. wieczorną w intencji solenizantów o. Oktawiana i
o. Herberta.
7. Na kolejne spotkanie chóru parafialnego zapraszamy w najbliższy Piątek o godz. 19.00.
Cieszymy się, że ostatnio zgłosiło się wiele zdolnych osób. Brakuje nam jednak męskich
głosów, dlatego szczególnie prosimy o mobilizację mężczyzn.
8. Katolicka Szkoła Podstawowa przy parafii Św. Jadwigi Królowej na Czechowie,
organizuje Dni Otwarte z możliwością poznania tej szkoły. Można tam przyjść w dniu
dzisiejszym w godzinach 9-15.
9. Także w dniu dzisiejszym odbędzie się w Lublinie Marsz w obronie wolności mediów
w Polsce, dotyczący dyskryminacji katolickiej telewizji. Rozpocznie się on Mszą Świętą
o godz. 12:30 w kościele OO. Jezuitów przy ul. Królewskiej, a po Mszy nastąpi
przemarsz z kościoła pod Urząd Wojewódzki. Zachęcamy do czynnego udziału w
wydarzeniach dotyczących przyszłości kościoła w Polsce.
10. Klub dyskusyjny przy naszej parafii zaprasza dzisiaj o godz. 19 na kolejne spotkanie.
Dzisiejszy temat brzmi: „Czy znasz konstytucję? Sprawdź jakie prawa Ci przysługują."
11. Zapowiadaną na dzisiaj zbiórkę ofiar na paczki świąteczne dla najbiedniejszych z
naszej parafii realizujemy poprzez ofiary do puszki przy wyjściu z kościoła. Bóg zapłać
za ten wielkopostny rodzaj jałmużny i dar dla bliźnich. Za tydzień z kolei postaramy się
pomóc chorej 2-letniej Oliwii z naszego osiedla.
12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy zmarłego śp. Czesława Barczaka z ul. Północnej.
Polećmy wszyscy duszę zmarłego Miłosierdziu Bożemu - Wieczny odpoczynek racz Mu
dać Panie.

