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I Niedziela Wielkiego Postu – 14 luty 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przez cały Wielki Post zachęcamy do uczestnictwa w licznych nabożeństwach. 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 odmawiany jest 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 od 3 Niedzieli Wielkiego Postu czyli od 28
lutego (za 2 tygodnie). Będą to szczególne rekolekcje, gdyż połączone z
nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano.
Przypominamy, że za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać
odpust zupełny.
2. Wielki Post to także czas dobrych postanowień, 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.
3. Za tydzień specjalna zbiórka do puszek na misje w Afryce.
4. Pielgrzymka do Rzymu i innych sanktuariów we Włoszech odbędzie się w dniach 27
kwietnia do 6 maja. Szczegółowe informacje na stronie internetowej i u o. Oktawiana.
5. W najbliższy piątek, 19 lutego, o godz. 19.30. zostanie odprawiona Droga Krzyżowa, a po
niej Msza Święta w intencji Światowych Dni Młodzieży. Zapraszamy do wspólnej modlitwy
wszystkich parafian, a zwłaszcza młodzież. Przy okazji informujemy, że kto chciałby
uczestniczyć w obchodach Światowych Dni Młodych w Krakowie, z udziałem Ojca
Świętego Franciszka, powinien zapisać się w zakrystii. Liczba miejsc jest ograniczona, a
zapisy tylko do końca lutego.
6. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia.
7. Na zakończenie pomódlmy się w intencji służby zdrowia w Lublinie, a zwłaszcza Centrum
Onkologii, które przeżywa trudności i prosi o wsparcie, aby Maryja – uzdrowienie chorych i
patron św. Jan z Dukli otoczyli ich szczególną opieką.
Pod Twoja obronę ...
Uzdrowienie chorych ...
Św. Janie z Dukli ...

