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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne, które potrwają do środy. Jak już
wielokrotnie wspominaliśmy i mówił o tym rekolekcjonista – ks. Antoni Obrzut ze
zgromadzenia Michalitów, będą to szczególnie ważne rekolekcje, gdyż połączone z
nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano (jest to
sanktuarium we Włoszech z V wieku, kiedy miały miejsce pierwsze objawienia Archanioła
Michała, a do dzisiaj jest to miejsce wielkich cudów). Figurę św. Michała powitamy jutro (w
poniedziałek o godz. 18.00 - prosimy jednak, aby przyjść do kościoła pół godziny wcześniej,
na 17.30, abyśmy poprzez nabożeństwo przygotowali się do przyjęcia figury. Przywitamy ją
na placu przed kościołem, a potem procesyjnie wejdziemy do środka.
Porządek godzinowy rekolekcji będzie następujący: - w poniedziałek, wtorek i środę
 o 7.00 rano Msza św. z nauką rekolekcyjną.
Po Mszy św. we wtorek i środę odśpiewamy godzinki do św. Michała Archanioła.
 od 9.00 do 15.00 kościół będzie otwarty, aby każdy mógł indywidualnie i w ciszy
pomodlić się przed figurą św. Michała Archanioła.
 o g. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym
Sakramentem oraz specjalne modlitwy przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła.
 o 17.30 – Nabożeństwo do św. Michała Archanioła
 o 18.00 Msza św. z dodatkowymi modlitwami: we wtorek o uzdrowienie i uwolnienie z
nałogów, a w środę z błogosławieństwem rodzin).
Po Mszy św. Różaniec
 o g. 20.00 ostatnia Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym.
Dniem spowiedzi rekolekcyjnej będzie wtorek w godzinach: od 7-9 rano, od 15-16 po
południu i od 17-21 wieczorem.
Podczas nawiedzenia figury będziemy mogli przyjąć szkaplerz św. Michała Archanioła i
prosić w specjalnych modlitwach egzorcyzmowych o uwolnienie od wszelkiego zła. Dlatego
będzie to czas szczególnej mocy i łaski Bożej. Uczyńmy zatem wszystko, aby wziąć udział
w tych rekolekcjach i zaplanować sobie ku temu wolny czas. Warto także powiadomić
swoich znajomych, gdyż nawiedzenie figury św. Michała Archanioła to wielkie wydarzenie
dla całego Lublina i dobrze byłoby, aby jak najwięcej osób z tych łask skorzystało.
Plan rekolekcji jest wywieszony na plakatach przy wyjściu z kościoła oraz na większości
klatek schodowych w blokach (przy okazji dziękuję tym paniom, które rozniosły po osiedlu
ponad 250 plakatów). Zawsze też można zobaczyć plan rekolekcji na naszej stronie
internetowej o adresie lublin.bernardyni.pl
Już wcześniej poinformujemy także, że naszą wdzięczność dla rekolekcjonisty i za
przywiezienie figury św. Michała będzie mogli wyrazić we wtorek i środę składką na tacę,
która będzie przeznaczona na dzieła miłosierdzia prowadzone przez Księży Michalitów: a są
to domy dziecka, ośrodki dla trudnej młodzieży, szkoły, oratoria, praca misyjna i
wydawnicza.

2. W ramach wielkopostnej gorliwości zapraszamy w niedziele 5 minut wcześniej przed każdą
Mszą świętą, aby uczyć się lub przypominać sobie niektóre pieśni pasyjne, których jest
wiele i pięknych, a często zapomnianych. Gdy zaś mówimy o pieśniach, to pragnę
poinformować, że nasz organista Mateusz kończy jutro posługiwanie w naszej parafii, gdyż
ma zbyt dużo zajęć studenckich na uczelni. Dziękujemy mu za kilka lat pracy i życzymy, by
wiodło mu się w życiu jak najlepiej, z pełnym Bożym błogosławieństwem.
3. Dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach klubu dyskusyjnego „Kuźnia wiary”.
Tym razem podjęty zostanie temat "U źródeł wiary Kościoła". Spotkanie o g. 19.00 w
klasztornej kawiarence.
4. Informujemy też i przypominamy, że kto chciałby uczestniczyć w obchodach Światowych
Dni Młodych w Krakowie, powinien wcześniej zapisać się w zakrystii, aby zorganizować
autokary i miejscówki na spotkanie z papieżem – czas zgłoszeń tylko do końca lutego, a
więc dziś ostatnia niedziela.
5. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Zachęcamy do
uczestnictwa w tych okolicznościowych nabożeństwach.
6. W każdą niedzielę Wielkiego Postu, także i dzisiaj niemal po każdej Mszy św. można
pozostać na którymś z nabożeństw wielkopostnych.
- 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
po 16.30 – Drogi Krzyżowej
W czas rekolekcji nasza gorliwość winna być szczególnie wielka, więc myślę, że dzisiaj
pozostanie znacznie więcej osób.
Na zakończenie pomódlmy sie do Św. Michała Archanioła, oczekując na jego przyjazd, a po
błogosławieństwie odśpiewamy pieśń ku Jego czci.
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

