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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższym tygodniu, w poniedziałek, obchodzimy uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00, 18.00 i dodatkowa o 20.00 dla tych, co pracują
dłużej. Jest to także Dzień Świętości Życia, który połączył z tą uroczystością bł. Jan
Paweł II. Dzień Świętości życia podkreślamy poprzez obronę życia już od samego
poczęcia i modlitwę w intencji tych dzieci, których życie jest zagrożone. Dlatego w tym
dniu każdy chętny będzie mógł przystąpić do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Po każdej mszy św. będą rozdane jakby „legitymacje” przystąpienie do dzieła
i po Mszy św. dokona się złożenie Przyrzeczenia Duchowej Adopcji.
2. Dzisiejszy Różaniec prowadziła Wspólnota Domowego Kościoła, a za tydzień
poprowadzi Róża Matki Bożej Królowej Różańca.
3. Już za tydzień obchodzimy Niedziele Palmową. Bardzo prosimy o przygotowanie
pięknych palm, które zostaną poświęcone na każdej mszy św. Uroczyste natomiast
poświęcenie palm nastąpi przed sumą o godz. 11. Wówczas zgromadzimy sie najpierw
na zewnątrz świątyni i procesyjnie wejdziemy do kościoła, upamiętniając wjazd Pana
Jezusa do Jerozolimy.
4. Także za tydzień, w pierwszą niedzielę miesiąca, zmiana tajemnic różańcowych po mszy
św. o godz. 9.00. Będzie to jednak coś więcej niż tylko zmiana tajemnic, ponieważ
dokona się uroczyste przyjęcie do Wspólnoty Żywego Różańca nowych członków
i wręczenie im legitymacji. Informujemy także, że powstanie nowe koło różańcowe
złożone tylko z dzieci. Bardzo się z tego cieszymy, bo modlitwa dzieci jest Bogu
najmilszą. To koło różańcowe dzieci będzie także należało do dużej organizacji
„Podwórkowych kółek Różańcowych” i związane z naszą Oazą Dzieci Bożych.
Przyjęcie do tej Róży dziecięcej i zmiana tajemnic będzie na mszy św. dla dzieci o godz.
13.00. Przypominamy także wszystkim członkom Żywego Różańca, że w jutrzejszą
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i w dzień przyjęcia do Róży mogą zyskać odpust
zupełny. Taki mają przywilej.
5. Dziękujemy za złożone w ubiegłą niedziele ofiary dla najbiedniejszych naszej parafii.
Zebrano 1065 zł. Nasz zespół charytatywny przy Radzie Parafialnej wykona z tego
świąteczne paczki.
6. W dniu dzisiejszym przeprowadzona zostanie - zapowiadana tydzień - temu zbiórka do
puszek na leczenie malutkiej 2-letniej Oliwii, z naszej parafii. Oliwia urodziła się z
bardzo rzadkim zespołem wad układu kostnego, co przejawia sie także coraz większą
różnicą długości nóżek i grozi nawet amputacja nogi. Pomoc wymaga kilku
skomplikowanych operacji w Stanach Zjednoczonych, których koszt wynosi ponad 200
tyś. dolarów. Rodzice Oliwii zbierają na to fundusze po różnych parafiach Lublina i całej
Polski, tym bardziej zatem wypada, aby uzyskali ta pomoc w naszej rodzinnej parafii.
Przed kościołem rodzice będą stać w tym celu z puszką.
7. Za tydzień będziemy was prosić o ofiary na Kwiaty do Bożego Grobu.
8. Na kolejne spotkanie chóru parafialnego zapraszamy w najbliższą Sobotę o godz.
19.00. Zmieniliśmy dzień spotkań z piątku na sobotę, mając nadzieję, że będzie to dla
niektórych dogodniejszy termin, zwłaszcza dla mężczyzn, których aktualnie jeszcze
brakuje w chórze. Już w najbliższa niedzielę chór weźmie udział w śpiewanej Męce

Pańskiej na sumie o godz. 11. Wszystkim uczęszczającym na próby serdecznie
dziękujemy.
9. Pragniemy także podziękować tym wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę uczestniczyli
w lubelskim Marszu o wolność katolickich mediów. Był to przepięknie zorganizowany
marsz, w którym uczestniczyło tysiące ludzi. Marsz ten podjął temat nie tylko mediów
ale także obrony wartości chrześcijańskich w naszej Ojczyźnie. Bardzo cieszy fakt, że
coraz więcej Polaków budzi się do odpowiedzialności i broni Chrystusa. Jest to
szczególnie wymowne teraz w Wielkim Poście, kiedy rozważamy jak Chrystus umarł za
nas na Krzyżu, a niektórzy ten krzyż lekceważą, a Chrystusa chcą uciszyć i wyrzucić. To
przykre, że Chrystus spotyka się z taką niewdzięcznością za swoją Mękę - nawet w
Polsce, która szczyci się, że jest przez Boga i Maryję wybrana. Ale na szczęście coraz
więcej osób zaczyna rozumieć problem i bronić Chrystusa, czego wyrazem jest ostatni
marsz w Lublinie, a także wydarzenia na Węgrzech – za co wszystkim uczestnikom
i modlącym sie w tych intencjach dziękujemy.
10. Jeszcze dzisiaj po południu zapraszamy do klasztoru na zapowiadaną tydzień temu
specjalną modlitwę o nazwie Lectio Divina, jest to tradycyjna forma medytacji biblijnej.
To spotkanie otworzy szerszy cykl spotkań pod nazwą Franciszkańska Szkoła
Modlitwy, prowadzona przez o. Cypriana i Wspólnotę Imienia Jezus. Program
Franciszkańskiej Szkoły Modlitwy obejmie między innymi takie tematy jak: modlitwa z
ikonami, gesty modlitewne, modlitwa ciała, modlitwa psalmami, modlitwa serca i ciszy,
piękno w modlitwie, modlitwa św. Franciszka i modlitwa w różnych tradycjach
duchowych. Pierwsze Spotkanie Lectio Divina odbędzie się dzisiaj o godz. 16.15 w sali
konferencyjnej klasztoru. Zapraszamy zarówno młodzież jak i dorosłych.
11. Wszystkim życzymy wiele błogosławieństwa Bożego na cały tydzień.
12. Po tej Mszy św. nabożeństwo ...................................... – bardzo prosimy, aby pozostać i
zaakcentować czas Wielkiego Postu większa gorliwością modlitewną.

