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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Podsumowując miniony tydzień jesteśmy wdzięczni Bogu za zakończone w środę
wielkopostne rekolekcje, które były rzeczywiście pięknym czasem MOCY I ŁASKI. Przy
figurze św. Michała Archanioła z Gargano codziennie gromadziła się wielka liczbę osób, by
prywatnie lub wspólnie modlić się i powierzać swoje problemy. Tych próśb złożonych na
kartkach były setki. Wielu też przyjęło szkaplerz św. Michała Archanioła, chcąc w ten
sposób na stałe oddać się pod opiekę św. Michała Archanioła. Aby ta wiara i gorliwość
mogły trwać, proponujemy, aby osoby, które przyjęły szkaplerz i ci wszyscy, którzy
pokładają ufność w opiekę aniołów Bożych, gromadzili się regularnie na wspólnej
modlitwie przynajmniej raz w miesiącu. Na taki dzień wybieramy drugi poniedziałek
miesiąca – w poniedziałek bowiem powitaliśmy figurę i w poniedziałek będziemy sobie o
tym przypominać, ponawiając nasze oddanie pod opiekę św. Michała Archanioła w
nabożeństwie po Mszy św. wieczornej.
2. W naszym kościele rozpoczął posługę nowy organista Karol Bednarz z Lubartowa.
Pragniemy go powitać i mamy nadzieję, że po krótkim okresie próby będzie mógł pozostać
z nami dłużej.
3. Od dzisiaj przy wyjściu z kościoła wystawione będzie specjalne pudełko na ofiary na kwiaty
do Bożego Grobu.
4. W najbliższą sobotę przywiezione zostaną do naszej parafii jabłka, które rozprowadza
lubelska Caritas. Będzie to aż 10 ton jabłek, dlatego zachęcamy, aby każdy kto lubi jabłka
zgłosił się na plac klasztorny w sobotę od 8 do 18-tej. Jabłka będzie można zabierać
zupełnie za darmo, w paczkach lub we własnych pojemnikach.
5. Dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie Lubelskiego Klubu Dyskusyjnego w klasztornej
kawiarence o godz. 19.00.
6. Przedszkole "Chatka Puchatka" przy ul. Kaskadowej 11 zaprasza dzieci na zajęcia
adaptacyjne w "Akademii Maluszka" w każdy czwartek w godz. 16:00 do 17:00". Szczegóły
na stronie przedszkola.
7. W następną niedzielę do naszej parafii przyjedzie pewna rodzina z Bogucina, która w
wyniku tragicznego pożaru w grudniu minionego roku, straciła cały dorobek swojego życia.
Po mszach świętych będą prosić o datek do puszki.
8. Zachęcamy do uczestnictwa w codziennych nabożeństwach wielkopostnych o 17.30.
- 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
Na zakończenie pomódlmy sie 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

