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2 Niedziela Wielkanocna – 3 kwietnia 2016 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj z racji Uroczystości Bożego Miłosierdzia zapraszamy dodatkowo o godz. 15.00 na
nabożeństwo w „Godzinę Miłosierdzia”. Do modlitwy przynaglają nas słowa Pana Jezusa
wypowiedziane do św. S. Faustyny „W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i dla innych; w
tej godzinie stała się wielka łaska dla całego świata. (Dz 1572).
2. W tym roku przy ołtarzu wyeksponowany jest szczególny obraz Miłosierdzia Bożego,
namalowany przez twórcę najbardziej znanego na świecie wizerunku Jezusa Miłosiernego krakowskiego artystę Adolfa Hyłę. Obraz pochodzi z 1953 r.
3. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
Dziękujemy także za wszelkie ofiary złożone na prace budowlane, które w tym tygodniu
rozpoczną się tynkowaniem kościoła.
4. Dzisiaj po Mszy o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie wielkanocne dla członków Żywego
Różańca i Legionu Maryi.
5. Radę Duszpasterską zapraszamy na spotkanie wielkanocne w najbliższą środę po Mszy św. o
godz. 18.00.
6. Jutro, w poniedziałek, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to zarazem dzień
Świętości Życia, w którym modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia aż do
naturalnej śmierci. W tym dniu będzie możliwość przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
7. Za tydzień 10 kwietnia o. Anicet zaprasza na kolejne spotkanie w „Kuźni wiary”, gdzie
dyskutowany będzie temat zmartwychwstania Chrystusa, czyli „Co tak naprawdę stało się w
wielkanocny poranek?”
8. Duszpasterstwo Służby Zdrowia w Lublinie zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii –
najstarszych chrześcijańskich krajów świata, w dniach 14-25 czerwca. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń i w zakrystii.
9. Cały najbliższy tydzień będziemy przeżywać w Polsce jako Tydzień Miłosierdzia, który
skłania nas do głębszej refleksji nad uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich i do aktywnego
włączania się w dzieła miłosierdzia prowadzone m.in. przez lubelski Caritas. Z tej okazji
Arcybiskup Stanisław Budzik kieruje do nas specjalny komunikat:
Komunikat Arcybiskupa na Święto Patronalne Caritas
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego przeżywamy Patronalne Święto Caritas Archidiecezji
Lubelskiej. Nasza instytucja charytatywna pomaga tysiącom osób. Wielka liczba niepełnosprawnych,
seniorów, samotnych matek, dzieci, zdolnej młodzieży czy ludzi bezdomnych otrzymała pomoc i
wsparcie w trudnych momentach życia. Co roku lubelska Caritas dofinansowuje obiady dla dzieci w
szkołach, przyznaje stypendia naukowe i socjalne, dofinansowuje operacje i rehabilitację, wydaje tony
żywności, udziela pomocy rzeczowej. Wychodzi naprzeciw problemom bezrobocia, jest obecna również
tam, gdzie ludzie walczą z klęskami żywiołowymi: powodziami oraz pożarami. Po Mszy św. będzie
możliwość materialnego wsparcia tego dzieła ofiarami do puszki.
Zapraszam także na centralne Uroczystości Jubileuszu 25 lat naszej Lubelskiej Caritas. 21 maja o
godz. 12.00 w kościele pw. Świętego Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Po Eucharystii będzie
miało miejsce poświęcenie i otwarcie nowej placówki naszej Caritas. Jest nią Centrum Charytatywne w
Krasnymstawie, które będzie wymowną bramą Jubileuszowego Roku Miłosierdzia.
Wszystkim świadkom miłosierdzia z serca błogosławię.
Wasz biskup Stanisław
Komunikat Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika
do odczytania w kościołach Archidiecezji Lubelskiej w dniu 3 kwietnia 2016 r.

