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NIEDZIELA PALMOWA – 1 kwietnia 2012 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia, czyli
wielkich wydarzeń w historii zbawienia człowieka – Męki, śmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa. W tym roku te wielki dni zbiegają się dodatkowo z pierwszym czwartkiem
piątkiem i sobotą miesiąca. By to wszystko opanować i dobrze przeżyć, musimy uczynić
szczegółowe ustalenia co do każdego dnia. I tak:
 W środę –tradycyjnie Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii. Wyjdziemy spod
kościoła po mszy św. wieczornej, czyli ok. 18.30. Serdecznie zapraszamy do
udziału wszystkie wspólnoty parafialne, dzieci, młodzież i dorosłych. Wszystkich
prosimy o zabranie ze sobą świec. Podjęty i poniesiony w środę krzyż niech będzie
aktem naszej wiary, naszym publicznym przyznaniem się do Chrystusa.
Chcielibyśmy przejść z krzyżem obok jak największej liczby domów i bloków,
jednak ze względu na niepewną pogodę, długość trasy – krótszą lub dłuższą wybierzemy w ostatniej chwili.
 W wielki Czwartek - nie ma Mszy św. porannej, lecz jedna uroczysta Msza św.
wieczorna, upamiętniająca ostatnią Wieczerzę Chrystusa z Apostołami. Wieczerza
ta jest pamiątką ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Na
zakończenie Mszy św., na pamiątkę pojmania Pana Jezusa i uwięzienia, nastąpi
wystawienie Najśw. Sakramentu w Ciemnicy i adoracja do północy. W tym czasie
odprawimy nabożeństwo Gorzkich żali, odmówimy codzienny różaniec,
odśpiewamy koronkę do Bożego Miłosierdzia, Godzinki o Męce Pańskiej, oraz
będzie czas na cichą adorację. W tym dniu kapłańskim nasz kościół – jako jeden z
kilku w Lublinie - przyłączył się do ogólnopolskiej akcji o nazwie „Noc
konfesjonałów”, co oznacza, że w nocy od godz. 20 do 24 będzie można
skorzystać ze spowiedzi św. Wychodzimy więc niejako naprzeciw, aby nikt nie
pozostał w grzechu w te święte dni, i skorzystał z sakramentu Bożego
Miłosierdzia.
 W Wielki Piątek - przypominamy, że obowiązuje post ścisły, czyli powstrzymanie się nie tylko od pokarmów mięsnych ale i ograniczenie do tylko jednego
posiłku do syta. Z racji pierwszego Piątku odwiedzimy chorych od godz. 9.00.
W kościele będzie można adorować Pana Jezusa w ciemnicy przez cały dzień.
O godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozpoczniemy
nowennę przez Uroczystością Bożego Miłosierdzia. . Wieczorem o godz. 17.30
nabożeństwo Drogi krzyżowej, a o godz. 18.00 Liturgia Wielkiego Piątku. Nie ma
w tym dniu Mszy św. Podczas liturgii i po liturgii będzie wystawiony Krzyż do
adoracji. Za przystąpienie do adoracji krzyża można zyskać odpust zupełny. Do
puszki wystawionej przy krzyżu w czasie adoracji, zbierane będą tradycyjnie
ofiary przeznaczone na utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej. Po liturgii
wielkopiątkowej przeniesiemy Pana Jezusa do Grobu. Adoracja w Grobie
Pańskim będzie trwała przez całą noc. Bardzo prosimy o mobilizację swoich sił,
aby godnie uczcić Mękę Chrystusa i podziękować Mu podczas adoracji przy
Grobie. Aby nikogo nie zabrakło podczas nocnej adoracji, zaproponowaliśmy
poszczególnym blokom i ulicom dyżury adoracyjne. Grafik dyżurów wywieszony jest w

przedsionku kościoła i na stronie internetowej parafii. Można sobie to zanotować na
karteczce. Bardzo prosimy o nadzwyczajną gorliwość modlitewną w ten święty czas.

Planujemy także, aby przy grobie Chrystusa czuwała straż rzymskich
żołnierzy – pilnujących grobu od nocy Wielkiego Piątku, aż do poranka
zmartwychwstania. Stroje już mamy, ale potrzebna jest jak największa liczba
żołnierzy. Myślę, że jest to okazja dla wszystkich młodych, silnych i pobożnych.
Kilku mężczyzn i młodzieńców już mamy, ale trzeba więcej. Spotkanie
organizacyjne żołnierzy odbędzie się w czwartek po wieczornej liturgii.
Zachęcamy.
 W Wielką Sobotę przez cały dzień będzie kontynuowana adoracja Najśw.
Sakramentu w Grobie Pańskim. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny będzie
od godz. 8.00 do 15.00. Sobotnia Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się na
placu przed kościołem o godz. 20.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Po
liturgii odprawimy nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, a kościół będzie
otwarty do godz. 24.00.
2. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz.
6.00 rano. Bardzo prosimy o dobre przygotowanie całej asysty procesyjnej – baldachimu,
chorągwi, feretronów, różańca itd. Prosimy o przygotowanie wszystkiego już w sobotę.
3. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę.
A teraz ogłoszenia poza-świąteczne:
1. W ramach relacji budowlanych informujemy, że w minionym miesiącu marcu na cel
budowy kościoła wpłynęło łącznie 5 965 zł. Wszystkim serdecznie dziękujemy.
2. Podziękować pragną także rodzice małej Oliwii, dla której tydzień temu zbierali na
leczenie. Przysłali maila, że zebrali kwotę 3 811 zł. i są bardzo wdzięczni, zarówno za
pomoc jak i za ogromną życzliwość dla nich.
3. Zespół charytatywny naszej parafii informuje, że zrobione paczki świąteczne dla
najbiedniejszych można odbierać w poniedziałek po mszy św. wieczornej.
4. Od dnia dzisiejszego będzie można składać ofiary na Kwiaty do Bożego Grobu. Puszka
wisi na ścianie przy wyjściu z kościoła (oznaczona odpowiednim napisem).
5. Dzisiaj oprócz prasy katolickiej można nabyć różne kartki świąteczne, o które prosiliście.
6. Klub dyskusyjny przy naszej parafii zaprasza dzisiaj o godz. 19 na kolejne spotkanie.
Temat brzmi: „Czy znasz konstytucję? Sprawdź jakie przysługują Ci prawa."
Wszystkim życzymy błogosławionych owoców Wielkiego Tygodnia

