Parafia OO.Bernardynów pw. Św. Brata Alberta w Lublinie
Ul. Willowa 15, 20-819 LUBLIN; tel. (81) 718 80 60; www.lublin.bernardyni.pl

IV Niedziela Wielkiego Postu – 26 marca 2017 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Podsumowując miniony tydzień jesteśmy wdzięczni Bogu za zakończone w środę
rekolekcje wielkopostne, które dały nam wiele do przemyślenia i mamy nadzieje, że będą
owocowały w naszym życiu. Jeżeli ktoś nie miał możliwości być na wszystkich
konferencjach, to można ich jeszcze wysłuchać na naszej stronie internetowej.
2. Dzisiaj przypominamy o kolejnym spotkaniu z dziećmi przygotowującymi się do
I Komunii Św.
3. Wspólnota ruchu duchowości małżeńskiej END zaprasza dzisiaj na adoracje
Najświętszego Sakramentu w intencji wszystkich małżeństw o godz. 16.00, a następnie na
Msze św. o godz. 16.30.
4. W najbliższym tygodniu przypada I sobota miesiąca kwietnia. Zachęcamy do pobożnego
praktykowania tych nabożeństw.
5. Następna niedziela będzie I niedzielą miesiąca. Przypominamy o zmianie tajemnic
różańcowych.
6. W przyszłą niedzielę o. Radomił zaprasza młodzież na kolejne spotkanie przygotowujące
do bierzmowania: dziewczęta o godz. 17, a chłopcy o godz. 19.
7. Za tydzień, 2 kwietnia, Klub Dyskusyjny zaprasza na swoje kolejne spotkanie, w którym
tym razem weźmie udział gość specjalny, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
Przypuszczając, że z tego względu liczba uczestników będzie większa, spotkanie odbędzie
się w sali konferencyjnej klasztoru o godz. 19.00.
8. Jak co roku przed świętami chcemy pamiętać o biednych z naszej parafii organizując dla
nich świąteczne paczki. Ofiary na ten cel będzie można złożyć w następną niedzielę, co
przeprowadzi Grupa charytatywna Rady Duszpasterskiej.
9. Kolejny cykl katechez przedmałżeńskich odbędzie się w dniach 5-7 maja. Więcej informacji
na tablicy ogłoszeń.
10. Od dzisiaj przy wyjściu z kościoła wystawione będzie specjalne pudełko do złożenia ofiar
„na kwiaty do Bożego Grobu”.
11. Trwając w wielkopostnej gorliwości zachęcamy do uczestnictwa w codziennej Drodze
Krzyżowej o godz. 17.30, a za chwilę, po błogosławieństwie zachęcamy do pozostania na
jednym z nabożeństw pasyjnych – po tej Mszy św. będzie to:
 po Mszy o 7.00 – śpiewane są Godzinki o Męce Pańskiej
 po Mszy o 9.00 – śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia
 po sumie o 11.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 po Mszy o 16.30 (o 17.30) – Droga Krzyżowa
12. 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

