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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś I niedziela miesiąca. Zmiana tajemnic różańcowych dla starszych po mszy o godz.
9.00, a dla dzieci o godz. 13.00.
2. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do
środy. Bliższy program rekolekcji ogłosimy za tydzień, jednak już dzisiaj zachęcamy do
odpowiedniego zaplanowania sobie czasu, aby móc uczestniczyć w rekolekcjach.
3. Kilka szkół podstawowych i gimnazjów w Lublinie zaprasza na dni otwarte do swoich
szkół. Szczegóły na plakatach przy wyjściu z kościoła.
4. Przypominamy, że w ramach wielkopostnej jałmużny można składać ofiary dla biednych
do puszki w przedsionku kościoła, które przekażemy dla Caritas.
5. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na budowę kościoła. W miesiącu styczniu
wpłynęło 5580 zł., a w lutym 4520 zł. Informujemy także, że cały czas trwają różne
prace. Teraz w zimie wykonujemy izolację cieplną dachu nad zakrystią i boczną kaplicą,
czyli nad częścią łączącą kościół z klasztorem. Jest to część – choć z zewnątrz nie widać
– w całkowicie surowym stanie, bez izolacji, bez stropu, tynków i podłogi, co postaramy
się stopniowo zimą wykonywać. Trwa także od 4 miesięcy rzeźbienie w drewnie wielkiej
figury Pana Jezusa na krzyż w prezbiterium i mamy nadzieję, że zostanie ukończony na
Wielkanoc. Za tę pracę także sukcesywnie płacimy w ratach.
6. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie w klasztornej „Kawiarence pod
Aniołkiem”. Tematem będą przemiany dokonujące się na Węgrzech i przydatność ich
doświadczeń dla Polski.
7. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli. Zachęcamy także, aby w ciągu tygodnia
starać się uczestniczyć w wielkopostnych nabożeństwach, czy to w codziennej Drodze
Krzyżowej, czy w Różańcu, czy w Godzinkach o Męce Pańskiej (w czwartki), a tym
bardziej w niedzielnych Gorzkich Żalach.
Teraz powstańmy i wspólnie odmówmy modlitwę do św. Michała Archanioła.
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.

8. Po tej mszy św. – jak w każdą I niedzielę – adoracja Najświętszego Sakramentu, a po
niej zachęcamy do pozostania na nabożeństwie ...........

po 7 - Godzinek o Męce Pańskiej
po 9 - Koronki do Bożego Miłosierdzia
po 11 - Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

