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IV Niedziela Wielkiego Postu – 15 marzec 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do
środy. Program rekolekcji jest wywieszony na plakatach przy wyjściu z kościoła.
Pamiętajmy, że rekolekcje to czas szczególnej łaski Bożej, dlatego uczyńmy wszystko,
aby wziąć w nich udział i odpowiednio wcześnie zaplanować sobie wolny czas.
2. W najbliższy czwartek w Liturgii Kościoła obchodzić będziemy uroczystość św. Józefa,
oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy do kościoła i składamy też serdeczne
życzenia tym, którzy noszą imię tego świętego patrona.
3. W przyszłą niedzielę Grupa charytatywna Rady Duszpasterskiej jak co roku zorganizuje
zbiórkę ofiar do puszek na świąteczne paczki dla najbiedniejszych z naszej parafii.
Również w tym roku okażmy swój gest dobroci.
4. Zbliża sie czas świąteczny i wysyłanie życzeń do rodzin. Prosimy, aby wysyłać kartki
tylko z religijnymi symbolami, a unikać świeckich. Można też skorzystać z kartek przy
stoliku z gazetami.
5. Dzisiaj dzień wyborów do Rady Dzielnicy. Zachęcamy do zainteresowania się
przyszłością naszej Dzielnicy i wzięcia udziału w wyborach, doceniając kandydatów z
terenu naszej parafii, którzy wykazywali dotąd jakieś zaangażowanie i którym możemy
bardziej zaufać w spawach troski o nasze osiedle.
6. Kolejne szkoły proszą o ogłoszenie organizowanych dni otwartych. Dzisiaj od 9-14
zaprasza Katolicka Szkoła Podstawowa przy parafii Św. Jadwigi na Czechowie.
W najbliższy zaś piątek i sobotę zaprasza Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja przy
ul. Długosza.
7. Klub Dyskusyjny zaprasza dzisiaj na kolejne spotkanie o godz. 19.00. W programie
prelekcja o. Mariusza Bigla, pt: "Najnowszy krzyk mody w świecie katolickim: ruch
solidarnościowy KOBIETY ŚWIATA jako skuteczne antidotum na szalejący feminizm
oraz gender ideologię".
8. Informujemy o planowanych w tym roku pielgrzymkach:
- do sanktuarium Św. Antoniego w Radecznicy - 13 czerwca,
- do Lichenia - 11 i 12 lipca,
- do Ziemi Świętej - od 8 do 15 września.
Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej lub u o. Oktawiana.
9. W dniu wczorajszym zmarł w Lubelskim szpitalu po ciężkiej operacji nasz misjonarz z
Afryki o. Jan Filuś. Prosimy o wspólną modlitwę za jego duszę. Wieczny odpoczynek ...
10. Teraz wspólnie odmówmy modlitwę do św. Michała Archanioła.
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.

11. 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 z kazaniem pasyjnym

