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I Niedziela Wielkiego Postu – 17 luty 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przez cały Wielki Post codziennie odprawiane są w naszym kościele liczne nabożeństwa.
Bardzo prosimy, aby każdy z was znalazł czas w ciągu tygodnia, aby uczestniczyć w
którymś z nabożeństw i przypomniał o tym dzieciom. Są to:
W tygodniu:
 o 17.30 - Droga Krzyżowa - codziennie oprócz czwartku, w który śpiewamy
Godzinki o Męce Pańskiej. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w środy. W Piątek
będzie także dodatkowa Droga Krzyżowa późnym wieczorem o godz. 19.30, dla
tych, co dłużej pracują oraz dla młodzieży.
 Codziennie odmawiamy także Różaniec po Mszy wieczornej.
W niedzielę:
 po Mszy św. porannej – śpiewamy Godzinki o Męce Pańskiej
 o godz. 8.30 - Różaniec
 po Mszy o 9.00 – śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia
 po sumie o 11.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa
Rekolekcje Wielkopostne – odprawimy w dniach 10-13 marca
Przypominamy, że za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać
odpust zupełny. Zachęcamy także do podejmowania dobrych postanowień na okres
Wielkiego Postu.
2. Wielki Post to także czas Jałmużny i dzielenia sie z innymi. Caritas Archidiecezji
Lubelskiej wychodzi na przeciw i organizuje Wielkopostne Dzieło Pomocy poprzez
zbiórkę ofiar do puszki. Puszka ta będzie zawieszona w przedsionku kościoła przez cały
okres Wielkiego Postu.
3. Trwa także zapowiadana tydzień temu zbiórka makulatury na cel budowy studni w
Czadzie. Kontener na makulaturę stoi od wczoraj na placu przed dzwonnicą. Będzie stał
jeszcze cały dzisiejszy dzień, dlatego chętnych prosimy o skorzystanie z tej możliwości.
4. Za tydzień będzie dodatkowa zbiórka do puszek na Krajowy Fundusz Misyjny.
5. W dniu dzisiejszym nasz Klub Dyskusyjny zaprasza na kolejne spotkanie
w „Kawiarence Pod Aniołkiem” o godz. 19.00. Tematem spotkania będzie "Broń
powstańców styczniowych i sposoby jej pozyskiwania". Wykład ten wygłosi Pan
Grzegorz Sztal i zaprezentuje zabytkową broń ze swojej kolekcji. Zapraszamy.
6. Dzieci podczas ferii zapraszamy do naszej Świetlicy, która jest czynna od godz. 12-17.
7. Od tej niedzieli Wielkiego Postu na zakończenie Mszy św. będziemy odmawiać
modlitwę do św. Michała Archanioła – jak to było dawniej w tradycji, prosząc o obronę
nas wszystkich przez złem.
Św. Michale Archaniele, generale zastępów niebieskich, strażniku dusz, zwycięzco złych duchów,
wysłanniku Królestwa Niebieskiego, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie,
dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Spraw swoją przemożną opieką, abyśmy mogli służyć Panu
jeszcze wierniej, a w godzinę śmierci uproś nam pokój duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

