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I Niedziela Wielkiego Postu – 22 luty 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przez cały Wielki Post codziennie odprawiane są w naszym kościele liczne nabożeństwa.
Bardzo prosimy, aby każdy z was znalazł czas w ciągu tygodnia, aby uczestniczyć w
którymś z nabożeństw i przypomniał o tym dzieciom. Są to:
W tygodniu:
 o 17.30 - Droga Krzyżowa - codziennie oprócz czwartku, w który śpiewamy
Godzinki o Męce Pańskiej. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w środy. W Piątek
będzie także dodatkowa Droga Krzyżowa późnym wieczorem o godz. 19.30, dla
tych, co dłużej pracują oraz dla młodzieży.
 Codziennie odmawiamy także Różaniec po Mszy wieczornej.
W niedzielę:
 po Mszy św. porannej – śpiewamy Godzinki o Męce Pańskiej
 o godz. 8.30 - Różaniec
 po Mszy o 9.00 – śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia
 po sumie o 11.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa
Rekolekcje Wielkopostne – odprawimy w dniach 22-25 marca
Przypominamy, że za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać
odpust zupełny.
2. Zachęcamy także do podejmowania dobrych postanowień na okres Wielkiego Postu.
Aby o nich później nie zapomnieć, przy wyjściu z kościoła są wyłożone małe karteczki,
na których można sobie zapisać postanowienie i nosić przy sobie.
3. Wielki Post to także czas Jałmużny i dzielenia sie z innymi. Caritas Archidiecezji
Lubelskiej wychodzi na przeciw i organizuje Wielkopostne Dzieło Pomocy poprzez
zbiórkę ofiar do puszki dla biednych. Puszka ta będzie zawieszona w przedsionku
kościoła przez cały okres Wielkiego Postu.
4. Za tydzień specjalna zbiórka do puszek na misje w Afryce.
5. Za tydzień I niedziela miesiąca. Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
W następną niedzielę odczytamy list naszego Arcybiskupa Stanisława Budzika,
skierowany na czas Wielkiego Postu.
6. Za dwie niedziele 8 marca Dyrekcja Gimnazjum i Liceum przy sąsiednim kościele
księży Pallotynów na al. Warszawskiej, zaprasza na dzień otwarty w godzinach od 9 do
14. Przy wyjściu z kościoła są ulotki informacyjne.
7. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia. Teraz zaś odmówimy
wspólnie modlitwę do św. Michała Archanioła – by broniąc nas przed złem pomógł
dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu.
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty,
Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

