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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Najważniejszym ogłoszeniem jest dzisiaj to, że od przyszłej niedzieli rozpoczynamy
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rekolekcje wielkopostne. Będą trwać od niedzieli do środy. Dniem spowiedzi będzie
wtorek. Podczas rekolekcji towarzyszyć nam będą relikwie bł. Karoliny Kózkówny, a
rekolekcje będą przebiegać pod przewodnim hasłem: „Jak żyć szczęśliwie? Przez Karolinę
świętą Męczennicę pragnę zrozumieć krzyża tajemnicę”.
Msze św. w dni powszednie rekolekcji będą o godz. 7.00, 11.00, 18.00 i 20.00.
Plan rekolekcji jest wywieszony w przedsionku kościoła i udostępniony na stronie
internetowej parafii. Szczegóły przekażemy za tydzień.
Prosimy jednak, aby dużo wcześniej zaplanować sobie wolny czas na rekolekcje.
Przez cały Wielki Post zachęcamy do uczestnictwa w codziennych Drogach Krzyżowych o
godz. 17.30. 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 niedzielę niemal po każdej Mszy św. można pozostać na dodatkowym nabożeństwie:
 po Mszy św. porannej – śpiewane są 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
Wielki Post to także czas jałmużny i dzielenia sie z innymi. W tym celu Caritas organizuje
Wielkopostne Dzieło Pomocy poprzez zbiórkę ofiar do puszki dla biednych. Ta puszka
wywieszona jest w przedsionku kościoła przez cały okres Wielkiego Postu. Dzisiaj
natomiast specjalna doroczna zbiórka do puszek na misje w Afryce – tzw. Ad Gentes.
Przypominamy, że w dniu dzisiejszym odbędzie się kolejne spotkanie z dziećmi
przygotowującymi się do I Komunii Św. oraz z ich rodzicami.
Także dzisiaj o godz. 14.30 zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. dla przygotowujących
się do Bierzmowania oraz ich rodziców. Zapraszamy.
O dodatkowe ogłoszenie proszą 3 szkoły organizujące Dni Otwartych Drzwi: Szkoła
Podstawowa nr 34 przy ulicy Kosmowskiej zaprasza w najbliższą środę, 15 marca od
godziny 16.00. Szkoła nr 43 im. Paderewskiego przy ul. Śliwińskiego organizuje dzień
otwartych drzwi w sobotę od godz. 10.00-14.00, natomiast ks. proboszcz parafii św. Jadwigi
na Czechowie zaprasza do odwiedzin ich katolickiej szkoły w niedziele 19 marca od godz.
9.30-15.00. Więcej informacji na plakatach pod chórem kościoła oraz na stronach
internetowych tychże szkół.
W związku z trwającym Rokiem Św. Brata Alberta - naszego patrona, organizujemy
jubileuszową pielgrzymkę pod hasłem „Śladami św. Brata Alberta”.
Pielgrzymka odbędzie się w dniach 10-11 czerwca (czyli tydzień przed odpustem
parafialnym).
W ramach pielgrzymki nawiedzimy najpierw Igołomnię, czyli miejsce
urodzin Brata Alberta, następnie w Krakowie będziemy uczestniczyć w centralnych
uroczystościach, na które zostały zaproszone z całej Polski wszystkie parafie, którym
patronuje św. Albert, a także wszystkie szkoły, artyści i instytucje, działające pod

patronatem św. Alberta. W Krakowie nawiedzimy także sanktuarium Brata Alberta Ecce
Homo. Na nocleg przejedziemy do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, a stamtąd na
drugi dzień do Zakopanego, gdzie odwiedzimy pustelnię św. Brata Alberta na Kalatówkach
oraz dodatkowo Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, aby podkreślić
także obchody 100-letniej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Powrót wieczorem do
Lublina. Koszt ok. 200 zł. lub mniej.
8. Ponieważ jutro przypada drugi poniedziałek miesiąca, zapraszamy na kolejny dzień
modlitw do św. Michała Archanioła. O. godz. 18.00 Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie
od wszelkiego zła, a po Mszy św. specjalne nabożeństwo do św. Michała Archanioła przed
Najświętszym Sakramentem. Prośby do św. Michała będzie można składać przed
nabożeństwem.
9. Wszystkim życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa na cały tydzień, a na zakończenie
oddajmy się pod opiekę 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
Po tej Mszy św. zachęcamy do pozostania na nabożeństwie:

(wymienić)

