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II Niedziela W Postu – 16 marca 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy

tym, którzy w minionym tygodniu uczestniczyli w rekolekcjach
wielkopostnych. Oby otwartość na Boże łaski przynosiła w waszym życiu obfite owoce.
Dziękujemy szczególnie tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg
rekolekcji, zwłaszcza wspólnocie Domowego Kościoła, Legionowi Maryi, Chórowi
Albertus i służbie liturgicznej. Jeżeli ktoś z was nie mógł być na wszystkich naukach to
może wysłuchać je, umieszczone na naszej stronie internetowej.
2. Przez cały okres Wielkiego Postu zachęcamy do udziału w codziennych Nabożeństwach
Pasyjnych. Przypominamy, że:
 Droga Krzyżowa – jest o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w środy.
W Piątki jest dodatkowa Droga Krzyżowa o godz. 19.30. dla młodzieży i pracujących.
 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, z ucałowaniem relikwii
Krzyża Świętego.

3. Od następnej niedzieli pragniemy poświęcić kilka chwil przed każdą mszą św. na naukę
nowych pieśni kościelnych i przypomnienie zapomnianych. Chcemy w ten sposób ożywić
nieco nasz wspólny udział w śpiewie. Czas Wielkiego Postu sprzyja takiej gorliwości
dlatego zachęcamy aby przyjść do kościoła ok. 10 min. przed mszą św. by wspólnie
przećwiczyć i przygotować pieśni do mszy św.
4. Zapraszamy też młode osoby do naszego Chóru Albertus. Spotkania są w każdy piątek o
godz. 19.00. Śpiew uwielbienia jest szczególnie miłą Bogu modlitwą, dlatego warto się w
niego angażować.
5. Przypominamy, że w ramach przygotowań przed kanonizacją bł. Jana Pawła II, w
każdą sobotę odprawiamy wieczorem nowennę z odczytaniem próśb, różańcem i
ucałowaniem relikwii. Prośby można wrzucać na kartkach do specjalnych skrzynek lub
wypisać na stronie internetowej parafii.
6. W dnu dzisiejszym Klub Dyskusyjny zaprasza na swoje kolejne spotkanie o godz. 17.00.
7. W tym tygodniu Gimnazjum nr 18 przy ul. Długosza zaprasza dzieci i rodziców na „Dni
otwarte” w piątek i sobotę. W niedziele zaś „Dni otwarte” organizuje Katolicka Szkoła
Podstawowa im. Św. Jadwigi na Czechowie. Dokładne godziny i program wywieszony jest
na tablicy ogłoszeń.
8. Wydział Duszpasterstwa Kurii Biskupiej informuje, że w dniach 20-22 czerwca odbędzie
sie w Lublinie Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin. Do naszego miasta przybędzie ponad
1500 osób z całej Polski. W związku z tym organizatorzy poszukują chętnych, którzy mają
wystarczająco duże mieszkanie i zechcieliby przyjąć wielodzietną rodzinę na nocleg w
dniach zjazdu. Jeżeli byliby tacy chętni, to proszeni są o zgłoszenie się do zakrystii, a z
nimi skontaktuje się ktoś z organizatorów. Zachęcamy do wzajemnej pomocy.
9. Wszystkim życzymy obfitości Bożych łask na cały nadchodzący tydzień.

