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VII Niedziela Zw. – 23 luty 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj o godz. 15.00 dodatkowa msza św. i spotkanie dla rodziców i młodzieży
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.
2. Po mszach św. o godz. 9, 11 i 13 przed kościołem odbędzie się specjalny kiermasz ciast,
który organizuje 12 Lubelska Drużyna Harcerzy „Bractwo”. Chcą sobie w ten sposób
zapracować na wyjazd do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II. Z pewnością warto
poprzeć i wspomóc dobre pomysły i chęci młodzieży.
3. Przed kanonizacją bł. Jana Pawła II nasza parafia pragnie się przygotować duchowo
poprzez odprawienie nowenny 9 sobót. Pierwsza sobota przypada już w najbliższą sobotę,
dlatego serdecznie zapraszamy na wieczorną Mszę św. i nabożeństwo. Tak będzie przez
kolejnych 9 sobót, aż do dnia kanonizacji.
4. Najbliższa sobota to także I sobota miesiąca marca, dlatego zachęcamy do spowiedzi,
komunii św. i nabożeństwa pierwszych sobót.
5. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych z racji I niedzieli miesiąca.
6. W następną niedzielę Pallotyńskie Gimnazjum i Liceum im. Batorego zaprasza do swej
szkoły na „Drzwi Otwarte” w godz. od 9.00 do 14.00 i ogłasza rekrutację na nowy rok.
7. Wybiegając nieco myślą do przodu już dzisiaj informujemy, że za 2 tygodnie przypada
I niedziela Wielkiego Postu i rozpoczniemy nią Rekolekcje wielkopostne. Będą to
szczególne rekolekcje, gdyż poświęcone głównie życiu małżeńskiemu, a prowadzone przez
Mieczysława Guzewicza. Także w tym samym dniu odbędzie się wystawa i koncert
muzyczny poświęcony św. Bratu Albertowi oraz rocznicy Powstania Styczniowego.
Szczegóły na plakatach przy wyjściu z kościoła. Już dzisiaj zapraszamy na te wydarzenia.
8. Na koniec ważne ogłoszenie Episkopatu Polski: Umiłowani w Panu Bracia i Siostry!
Wydarzenia na Ukrainie, których jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej
solidarności w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego zwracamy
się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce, aby najbliższy piątek 28
lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Ufając, że ludzie dobrej
woli wciąż znajdują się po obu stronach konfliktu, do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o
gesty solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego w tym szczególnie trudnym dla niego
czasie. Naszą braterską pamięcią obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a
rodzinom poległych wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.

9. Odpowiadając na ten apel biskupów prosimy, aby w najbliższy piątek szczególniej zadbać
o zachowanie postu, a także zdobyć się na dodatkowe wyrzeczenia, ofiarując je w intencji
wspomnianego konfliktu na Ukrainie. W tej intencji modlić się będziemy podczas
wieczornej Mszy św. Także codzienny wieczorny Różaniec w tym tygodniu poświęcimy
tej intencji.
10. Przypominamy jeszcze o organizowanej pielgrzymce do Dukli na 31 maja – w ramach
obchodu Roku Św. Jana z Dukli oraz o pielgrzymce do Ziemi Świętej w sierpniu. Można
się zapisywać w zakrystii.
11. Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów na cały nadchodzący tydzień.

