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NIEDZIELA PALMOWA – 24 marca 2013 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia, czyli
wielkich wydarzeń w historii zbawienia człowieka. Dni te obfitować będą w liczne
uroczystości i nabożeństwa:
 W środę zapraszamy na Drogę Krzyżową ulicami naszej parafii. Wyjdziemy
spod kościoła po mszy św. wieczornej, czyli ok. 18.30. Zachęcamy 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 i publicznym przyznaniem się do Chrystusa.
 W Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Do
południa pójdziemy z Panem Jezusem do chorych. Wieczorem o godz. 18.00 Msza
św. Wieczerzy Pańskiej. Po niej przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja
do północy.
 W Wielki Piątek - zachowujemy post ścisły. Liturgia Wielkiego Piątku
rozpocznie się o godz. 18.00. Podczas liturgii będziemy rozważać Mekę Pańską i
adorować Krzyż. W tym roku adoracja Krzyża będzie miała szczególnie
wymowny charakter gdyż zostanie odsłonięty nowy krzyż w naszym ołtarzu
głównym, przygotowywany i rzeźbiony od prawie pół roku. (By go zamontować –
tzn. zdjąć stary tymczasowy, a umocować nowy – docelowy, od jutra tutaj w
prezbiterium postawimy wysokie rusztowanie i mamy nadzieję zdążyć wykonać
pracę do Triduum Paschalnego). Po liturgii wielkopiątkowej przeniesiemy Pana
Jezusa do Grobu, który aktualnie przygotowuje o. Cyprian. Adoracja w Grobie
Pańskim będzie trwała przez całą noc. Adoracja ta będzie zorganizowana tak,
jak ubiegłego roku, z podziałem na godziny dyżurów poszczególnych bloków i ulic.
Grafik dyżurów wywieszony jest w przedsionku kościoła i na stronie internetowej
parafii. Pragniemy także, aby również w tym roku przy grobie Chrystusa czuwała

straż rzymskich żołnierzy. Chętnych mężczyzn i młodzieńców prosimy na
spotkanie organizacyjne już we wtorek o godz. 19.00.
 W Wielką Sobotę - święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 8.00 do
15.00. W tym czasie będzie można także nabyć chlebek Caritas, by dołączyć go
do święconki na stół wielkanocny. Przez całą sobotę będzie kontynuowana
adoracja w Grobie Pańskim. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się na placu
przed kościołem o godz. 19.00. Prosimy o przyniesienie ze sobą świec. Po liturgii
kościół będzie otwarty do godz. 24.00.
2. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz.
6.00 rano. (trzeba tez pamiętać o zmianie czasu na godzinę wcześniej).
I jeszcze kilka ważnych ogłoszeń na dziś.:
1. Zespół charytatywny naszej parafii informuje i dziękuje za złożone tydzień temu ofiary
na paczki świąteczne dla najuboższych. Zebrano 2 144 zł., z których zrobiono paczki dla
25 rodzin. Paczki te będą rozdawane jutro po mszy św. wieczornej.

3. Od dnia dzisiejszego można składać ofiary na Kwiaty do Bożego Grobu. Puszka wisi na
ścianie przy wyjściu z kościoła (oznaczona odpowiednim napisem).
4. Dzisiaj oprócz prasy katolickiej można nabyć różne kartki świąteczne, o które jeszcze
prosiliście, a także baranki wielkanocne. Również dzieci z naszej Świetlicy będą stać
przy wyjściu z kościoła z własnymi wyrobami świątecznymi, którymi chcą sobie
zapracować na wyjazd wakacyjny.
5. Dodatkową akcją jest także dzisiaj pomoc dla Jakuba Górzyńskiego, absolwenta
Gimnazjum nr 5 w Lublinie, u którego zdiagnozowano ostrą białaczkę szpikową.
Znaleziono już dla niego dawce szpiku, ale koszty leczenia przekraczają możliwości
finansowe rodziców, dlatego nauczyciele i uczniowie gimnazjum organizują dzisiaj
przed kościołem zbiórkę do puszki. Akcję tą poparł nasz arcybiskup i dziekan.
6. Ciekawą propozycję na dziś ma jeszcze Klubokawiarnia FIKA przy ul. Kasztelańskiej 31
na naszym osiedlu. Zapraszają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
na przedstawienie inspirowane historiami biblijnymi pt. „Małe przypowieści” w
wykonaniu dwuosobowego Teatru 100dB w składzie Marcin Wąsowski (z Kabaretu
Świerszczychrząszcz) oraz Mariusz Kozubek (z Teatru A). Jest to próba przeniesienia
historii biblijnych na baśniowy język dziecka, opowiadając im o wartościach, o Bogu, o
pięknie świata i człowieka. Wstęp – 10 zł. od dziecka. Dzisiaj o godz. 16.00. Więcej
informacji na plakacie.
Sporo tych ogłoszeń, prac i przygotowań, jak zawsze przed świętami. Życzymy również i
wam, abyście spokojnie mogli się przygotować, szczególnie duchowo, i jak najowocniej
przeżyć te wielki dni Triduum Paschalnego. Kto nie zapamiętał wszystkiego z ogłoszeń
zapraszamy także na stronę internetową naszej parafii.
Na zakończenie zmówmy jeszcze modlitwę św. św. Michała Archanioła
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

