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III Niedziela W. Postu – 23 marca 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższy wtorek obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o
godz. 7.00, 18.00 i dodatkowa o 20.00 dla tych, co pracują dłużej. Jest to także Dzień
Świętości Życia, który podkreślamy poprzez obronę życia i modlitwę w intencji tych
dzieci, których życie jest zagrożone w łonie matki. Dlatego w tym dniu każdy chętny
będzie mógł przystąpić do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po każdej
mszy św. odbędzie się uroczyste złożenie Przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Informacje
na ten temat znajdują się już dzisiaj przy stoliku z gazetami.
2. W dniu dzisiejszym do gazety „Gość niedzielny” została dołączona bardzo wartościowa
książka pt. „Pasja” z opisem Męki Pańskiej według objawień bł. Anny Katarzyny
Emmerich. Zachęcamy do jej przeczytania zwłaszcza teraz, w okresie Wielkiego Postu.
3. Wspólnota Domowego Kościoła z naszej parafii zaprasza małżeństwa, które pragną
pogłębić swoje życie duchowe wg. wskazań Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
na spotkanie organizacyjne w przyszłą niedzielę po mszy św. wieczornej, w sali
klasztoru.
4. Czas Wielkiego Postu wzywa nas nie tylko do wzmożonej modlitwy, ale także do
jałmużny w trosce o biednych. Aby to praktycznie zrealizować przez cały okres
Wielkiego Postu wystawiona jest przy wyjściu z kościoła puszka z napisem „Jałmużna
wielkopostna”. Tam można złożyć swój dar, który zostanie przekazany dla Caritas.
5. Caritas Archidiecezji Lubelskiej zachęca także do przekazania 2% z podatku na cele swej
działalności. Informacje na wywieszonych plakatach.
6. W ramach wielkopostnej gorliwości pragniemy także ożywić nasz wspólny śpiew
podczas mszy św. Z pewnością pomoże temu poświęcenie kilka minut przed każdą mszą
św. na naukę nowych pieśni i przypomnienie zapomnianych. W tym celu zachęcamy,
aby przyjść do kościoła przynajmniej 5 min. przed mszą św.
7. Nadal zachęcamy do uczestnictwa w każdą sobotę w nowennie przed kanonizacją bł.
Jana Pawła II. Dziękujemy tym, którzy chętnie i regularnie przychodzą. Składanych
jest też coraz więcej próśb na kartkach, co świadczy o waszym nabożeństwie do Jana
Pawła II i wiary w jego wstawiennictwo. Można też swoją modlitwę wyrazić poprzez
zapalanie świeczek w kandelabrze przed obrazem Jana Pawła II.
8. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli,
a 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

