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VIII Niedziela Zw. – 2 marca 2014 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj I niedziela miesiąca marca. Kończy się karnawał, a w tym tygodniu rozpocznie
Wielki Post. Wiąże się to z większą ilością potrzebnych do ogłoszenia informacji, dlatego
najpierw te wydarzenia, które były, będą dzisiaj i program na najbliższy czas.
2. W dniu wczorajszym rozpoczęliśmy nowennę przed kanonizacją bł. Jana Pawła II.
Chcemy się w ten sposób przez 9 kolejnych sobót duchowo przygotować do tych
uroczystości. Wczoraj na rozpoczęcie nowenny poświęcona została także specjalnie
wykonana nowa chorągiew procesyjna z wizerunkiem Jana Pawła II – z jednej oraz
Pana Jezusa Miłosiernego z Drugiej strony. Chorągiew ufundowali pani Józefa i Stanisław
Brzozowscy. Wyhaftowały zaś Siostry Karmelitanki z Dysa. Dziękujemy.
3. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych po Mszy o godz. 9.00 i 13.00 (dla Róży dziecięcej).
4. Po południu Klub Dyskusyjny działający przy naszej parafii zaprasza na specjalne
spotkanie, którego gościem będzie Wojciech Sumliński, psycholog i dziennikarz śledczy,
autor licznych reportaży, programów telewizyjnych i filmów dokumentalnych, a także
autor wielu książek. Zapraszamy na spotkanie o godz. 17.00 w sali konferencyjnej
klasztoru.
5. W tym tygodniu rozpoczyna się już Wielki Post. W Środę Popielcową Msze św. o godz.
7 i 18 oraz dodatkowa o g. 20. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły, czyli
nie tylko powstrzymanie się od pokarmów mięsnych, ale także ograniczenie ilości
posiłków do tylko jednego do sytości.
 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, aby także i
oni mieli możliwość uczestniczenia w Wielkopostnych nabożeństwach.
 Godzinki o Męce Pańskiej – w każdy czwartek o 17.30 oraz w niedzielę o 8.00
 Gorzkie Żale – w niedzielę po sumie, czyli ok. 11.30
 Śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia – w niedzielę po mszy o godz.9.00
 Przypominamy także i zachęcamy, aby na czas Wielkiego Postu uczynić sobie pobożne
postanowienie dobrych uczynków lub wyrzeczeń. Postarajmy się, aby ten czas nie był dla
nas obojętny lecz zaowocował zwiększoną gorliwością w modlitwie i intensywnością
życia duchowego. Pomogą nam w tym liczne nabożeństwa oraz rekolekcje.
6. W tym roku Rekolekcje Wielkopostne rozpoczniemy już w najbliższą niedzielę 9 marca.
Będą to szczególne rekolekcje, gdyż poświęcone głównie życiu małżeńskiemu, co w naszej
młodej parafii jest bardzo potrzebne. Poprowadzi je pan dr Mieczysław Guzewicz, osoba
świecka, który niejako specjalizuje się w temacie rodziny i ewangelizuje w różnych
miejscach Polski. Na te rekolekcje zaproszeni są także członkowie Oazy Rodzin z całego
Lublina. Rekolekcje rozpoczną się zatem w niedziele i potrwają do środy. W powszednie
dni Msze św. z nauką rekolekcyjna będą o godz. 7 rano, 18 wieczorem i dodatkowo o

godz. 20, dla tych, co dłużej pracują. Plan rekolekcji wywieszony jest na tablicy ogłoszeń i
dostępny na stronie internetowej – zachęcamy do uczestnictwa.
 Następna niedziela zawierać będzie także drugie wielkie wydarzenie, którym będzie
wystawa i koncert muzyczny poświęcony św. Bratu Albertowi oraz rocznicy Powstania
Styczniowego. Wystawa trwać będzie cały dzień, a zorganizowana jest przez Muzeum
Niepodległości w Warszawie i zatytułowana „Brat Albert – Powstaniec, artysta, święty”.
Wieczorem zaś, o godz. 19.15 odbędzie sie koncert słowno-muzyczny zatytułowany
„Każdemu marzy się wolność”. W programie pieśni sakralne, patriotyczne, z czasów
Powstania Styczniowego, opatrzone słownym komentarzem. Szczegóły o występujących
artystach na plakatach przy wyjściu z kościoła. Zapraszamy serdecznie.
7. W tym tygodniu przypadnie także I czwartek i I piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy w
piątek od godz. 9.00. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 17.30. Nie będzie dodatkowej
wcześniejszej spowiedzi dla dzieci, aby także dzieci mogły uczestniczyć razem z innymi
w Drodze Krzyżowej. W I środę miesiąca wieczorny różaniec prowadzi grupa modlitewna
Matki Bożej Skalnej.
8. Przypominamy ponownie o organizowanej pielgrzymce do Dukli na 31 maja – na
centralne uroczystości jubileuszowe Św. Jana z Dukli. Przy okazji odwiedzimy sanktuaria
maryjne w Dębowcu, Tarnowcu i w Rzeszowie. Prosimy o zgłoszenia i przedpłaty w
zakrystii.
9. Na koniec dziękujemy za wszelkie ofiary złożone w minionym miesiącu na budowę
kościoła, a także dzisiaj na tacę.
10. Za chwilę – jak w każdą I niedzielę miesiąca - wspólna adoracja Najświętszego
Sakramentu. Prosimy o pozostanie w kościele, gdyż jest to integralna część niedzielnego
nabożeństwa, zamiast niedzielnego kazania.
11. Wszystkim życzymy obfitości Bożych darów na cały nadchodzący tydzień, który zapowiada
sie bardzo bogaty w wydarzenia religijne.

