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I Niedziela Wielkiego Postu – 5 marca 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziękujemy tym, którzy w minionym tygodniu bardzo pięknie uczestniczyli w 40godzinnym nabożeństwie na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Szczególnie dziękujemy tym,
którzy prowadzili modlitwy, zarówno w dzień jak i w nocy.
2. 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. W Piątek jest także dodatkowa Droga Krzyżowa późnym wieczorem
o godz. 19.30, dla tych, co dłużej pracują oraz dla młodzieży. Dzieci zapraszamy
zwłaszcza w środy. W tym roku dzieci będą mogły zbierać sobie specjalne wyklejanki
w formie kapliczki, specjalnie opracowanej na Rok św. Brata Alberta.
 Codziennie odmawiany jest Różaniec po Mszy wieczornej.
W niedzielę:
 po Mszy św. porannej – śpiewane 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 19
lutego (za 2 tygodnie).
Przypominamy, że za udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust
zupełny.
3. Zachęcamy, aby na czas Wielkiego Postu uczynić sobie pobożne postanowienia dobrych
uczynków lub wyrzeczeń. Dla ułatwienia przygotowaliśmy karteczki (wyłożone na stoliku
przy wyjściu z kościoła), na których można sobie zapisać postanowienie i włożyć do
kieszeni, aby zapamiętać. Na koniec Wielkiego Postu będzie można złożyć te karteczki, jako
swoją ofiarę Bogu przy grobie Chrystusa.
4. Wielki Post to także czas 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.
5. Za tydzień specjalna zbiórka do puszek na misje w Afryce.
6. Przypominamy, że w następną niedzielę będzie spotkanie z dziećmi przygotowującymi się
do I Komunii Św. Natomiast w sobotę 11 marca prosimy, aby dziewczynki zgłosiły się na
przymiarkę sukienek, która będzie w klasztornej kawiarence w godzinach od 10-14.
Chłopcy tydzień później.
7. Przedszkole "Chatka Puchatka” informuje, że trwają zapisy do przedszkola na nowy rok
szkolny. Zaprasza także na zajęcia adaptacyjne w Akademii Maluszka dla dzieci od 2-go
roku życia. Pierwsze zajęcia 8-go marca.

8. W związku z trwającym jubileuszowym Rokiem św. Brata Alberta w sposób szczególnie
uroczysty chcemy obchodzić nabożeństwo do św. Brata Alberta w I poniedziałek miesiąca.
Jutro właśnie przypada I poniedziałek miesiąca, dlatego serdecznie was zapraszamy. Nasza
modlitwa rozpocznie sie o godz. 17.30 Nieszporami ku czci św. Alberta, następnie Msza św.
o godz. 18.00 z okolicznościowym kazaniem, a po Mszy św. nabożeństwo do św. Alberta, z
odczytaniem próśb i ucałowaniem relikwii. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa, by
godnie uczcić naszego patrona w roku jubileuszowym.
9. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i całego tygodnia, a na zakończenie oddajmy
się pod opiekę św. Michała Archanioła.
Po sumie modlitwa Anioł Pański ....

