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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do środy włącznie.
Poprowadzi je o. Nikodem Sobczyński. Tematem rekolekcji będzie tegoroczne hasło
duszpasterskie „Być solą ziemi”. Pamiętajmy, że rekolekcje to czas szczególnej łaski
Bożej, dlatego uczyńmy wszystko, aby wziąć w nich udział. Program rekolekcji jest
wywieszony przy wyjściu z kościoła. Ogólnie informujemy, że w dni rekolekcyjne
(poniedziałek, wtorek i środę) Msze św. z kazaniem będą 3 razy dziennie, tj. o godz. 7,
18 i 20 (dla tych co pracują dłużej). Zachęcamy też do brania udziału w nabożeństwach
wielkopostnych. Dzieci zapraszamy szczególnie na Drogę Krzyżową w środę o 17.30, a
młodzież we wtorek na dodatkową Drogę Krzyżową o godz. 19.30 i mszę św. o godz. 20.
Spowiedź rekolekcyjna będzie we wtorek od 7-8.30 rano i od 16-21 wieczorem. We
wtorek i środę składka na tacę będzie przeznaczona dla rekolekcjonisty.
2. Za tydzień w niedzielę organizujemy tradycyjną zbiórkę ofiar do puszki na świąteczne
paczki dla najbiedniejszych z naszej parafii. Liczba tych biednych wzrasta, dlatego
prosimy o pamięć i pomoc.
3. W następną niedziele Ruch Focolari zaprasza na specjalne spotkanie w 5 rocznicę
przejścia do nieba ich założycielki Chiary Lubich. Spotkanie odbędzie sie w Auli
Instytutu Biotechnologii KUL, począwszy od godz. 9.30. Szczegóły na plakacie.
4. Zachęcamy osoby lubiące śpiewać do chóru parafialnego „Albertus”. Pragniemy
przygotować śpiewy na czas Wielkiego Tygodnia – zwłaszcza śpiewaną Mękę Pańską.
Potrzeba jeszcze zarówno mężczyzn, jak i kobiet, także młodzieży. Spotkania odbywają
się w Piątki o godz. 19.00.
5. Teraz powstańmy i wspólnie odmówmy modlitwę do św. Michała Archanioła.

6. Po tej mszy św. zachęcamy do pozostania na nabożeństwie ...........
po 7 - Godzinek o Męce Pańskiej
po 9 - Koronki do Bożego Miłosierdzia
po 11 - Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym

