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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy gorliwie uczestniczyli w minionym tygodniu w
rekolekcjach wielkopostnych. Dziękujemy Duchowi Świętemu za wszelkie dobre
natchnienia, które mamy nadzieje będą wydawać dobre owoce w waszym życiu.
2. Dzisiaj – wedle zapowiedzi - organizujemy zbiórkę ofiar do puszki na świąteczne paczki
dla najbiedniejszych z naszej parafii. Dziękujemy za zrozumienie i pomoc.
3. Radując się z wyboru nowego papieża Franciszka pragniemy wypełnić także jego
prośbę o modlitwę, dlatego codzienny Różaniec, który jest odmawiany w naszym
kościele ofiarować będziemy przez najbliższy czas właśnie w intencji nowego papieża.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przypominamy też, że w dniu dzisiejszym niedzielny
Różaniec o 8.30 prowadzi(ła) Rada Duszpasterska, a za tydzień poprowadzi Wspólnota
Domowego Kościoła.
4. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie, którego temat dyskusji będzie
zainspirowany filmem pt. „Imperium zła”.
5. W tym tygodniu we wtorek będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa.
6. W sobotę zapraszamy na wieczorną mszę św. w intencji solenizantów: o. Oktawiana i
o. Herberta.
7. Za tydzień Niedziela Palmowa. Prosimy o przyniesienie ze sobą palm.
8. W dniach 22-24 marca, czyli w Piątek, Sobotę i Niedzielę obchodzone będą w Lublinie
Światowe Dni Młodzieży na płaszczyźnie diecezjalnej. W piątek: Droga Krzyżowa na
Majdanku, w sobotę: Forum Młodych i koncert w Auli KUL, a w niedzielę obchody
niedzieli palmowej. Szczegóły na plakacie.
9. Informujemy także o akcji Dni Dawcy Szpiku w Lublinie, która odbędzie się 19 i 20
stycznia na UMCS w godzinach 11.00-18.00. Chętni mogą się zarejestrować jako
potencjalni dawcy szpiku, aby móc kiedyś uratować komuś życie.
10. Życzymy wam błogosławionej niedzieli i całego tygodnia, a na zakończenie wspólnie
polećmy jeszcze Matce Najświętszej naszego nowego papieża Franciszka, by wedle
swego zamierzenia mógł nieść całemu światu ducha św. Franciszka z Asyżu, w obfitości
Pokoju i Dobra. Pod Twoja obronę ...
Matko Kościoła –
Św. Piotrze Apostole –
Św. Franciszku z Asyżu 11. 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

