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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Najważniejszym

ogłoszeniem na najbliższy tydzień są oczywiście Rekolekcje
Wielkopostne, które dzisiaj rozpoczęliśmy, a które – jak zauważyliście – są troszkę
nietypowe, gdyż głoszone przez osobę świecką (stąd nauka nie jest kazaniem ale
rozważaniem na zakończenie Mszy św.). Nasz rekolekcjonista dr. hab. Mieczysław
Guzewicz jest niejako specjalistą od duchowości małżeńskiej, cenionym w całej Polsce i
niemal „rozrywanym” w różnych ośrodkach duszpasterskich – dlatego cieszymy się, że
znalazł czas dla nas i dziękujemy mu, że zechciał przyjechać do naszej parafii, która
szczególnie potrzebuje takich rekolekcji, gdyż obfituje w młode małżeństwa, które uczą się
dopiero życia i zdobywają doświadczenia. Rekolekcjonista zaś chciałby dać nam w tych
dniach „receptę na szczęśliwe małżeństwo” – taki jest bowiem temat rekolekcji.
W związku z tym szczególnie zapraszamy małżeństwa naszej parafii i całe rodziny. Na te
rekolekcje zaproszeni są także członkowie Oazy Rodzin z całego Lublina. Rekolekcje
potrwają do środy. W dni powszednie Msze św. z nauką rekolekcyjna będą o godz. 7 rano,
18 wieczorem i dodatkowo o godz. 20, dla tych, co dłużej pracują. We wtorek wieczorna
msza św. o godz. 20.00 przeznaczona będzie głównie dla narzeczonych – więc serdecznie
zapraszamy młodzież. Wtorek przeznaczony będzie także na dzień spowiedzi
rekolekcyjnej. Plan rekolekcji wywieszony jest na tablicy ogłoszeń i dostępny na stronie
internetowej – zachęcamy do uczestnictwa. Pan Mieczysław jest też autorem kilku
ciekawych książek na temat małżeństwa i rodziny, wychowania dzieci, a także dotyczące
problematyki cierpienia w Biblii – z pewnością mogą się komuś przydać. Można je
obejrzeć przy wyjściu z kościoła.
 Drugim wydarzeniem dnia dzisiejszego jest wystawa i koncert muzyczny poświęcony
św. Bratu Albertowi oraz rocznicy Powstania Styczniowego. Wystawę zorganizowało
Muzeum Niepodległości w Warszawie pt. „Brat Albert – Powstaniec, artysta, święty”.
Jest ona umieszczona w prawej bocznej kaplicy. Można sobie po Mszy św. podejść i
obejrzeć. Najważniejszy jednak punkt będzie po mszy św. wieczornej, ok. godz. 19.15,
kiedy odbędzie sie koncert słowno-muzyczny zatytułowany „Każdemu marzy się
wolność”. W programie usłyszymy pieśni sakralne, patriotyczne, z czasów Powstania
Styczniowego, opatrzone komentarzem słowno-historycznym. Wystąpią tacy artyści jak:
Dorota Szostak – sopran, Jakub Gąska – tenor, Natalia Kozub – skrzypce, Anna Drela –
Wiolonczela, Robert Grudzień – organy. Komentarz słowny dotyczył będzie także patrona
naszej świątyni św. Brata Alberta w kontekście jego uczestnictwa w Powstaniu
Styczniowym – warto zatem przyjść i posłuchać. Zapraszamy.
2. Na dzień dzisiejszy Metropolita Lubelski skierował do nas list pasterski na Wielki Post.
Ponieważ jednak dziś mamy rekolekcje, list arcybiskupa odczytamy w następną niedzielę.
3. Przypominamy, że w każdą sobotę odprawiamy wieczorem nowennę przed kanonizacją
bł. Jana Pawła II, z odczytaniem próśb, różańcem i ucałowaniem relikwii.
4. Przez cały okres Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w licznych Nabożeństwach
Pasyjnych. Będą to:

 Droga Krzyżowa – codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w
środy. Młodzież zaś w Piątki na dodatkową Drogę Krzyżową o godz. 19.30. Na tą
późniejszą godzinę zapraszamy także tych, którzy codziennie długo pracują.
 Godzinki o Męce Pańskiej – w każdy czwartek o 17.30 oraz w niedzielę o 8.00
 Śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia – w niedzielę po mszy o godz.9.00
 Gorzkie Żale – w niedzielę po sumie, czyli ok. 11.30
 Przypominamy także i zachęcamy, aby na czas Wielkiego Postu uczynić sobie pobożne
postanowienie dobrych uczynków lub wyrzeczeń.
5. Na koniec dziękuję bardzo Wspólnocie Domowego Kościoła z naszej parafii, za wspaniałe
zaangażowanie się w organizację rekolekcji. Bóg zapłać.
6. Wszystkim życzymy obfitości Bożych łask na cały nadchodzący tydzień, szczególnie Darów
Ducha Świętego dla rekolekcjonisty i dla nas, abyśmy zostali podczas tych rekolekcji
umocnieni duchowo.

