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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś I niedzielą miesiąca kwietnia. Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
Przypominamy o zmianie tajemnic różańcowych.
Dziękujemy także za wszelkie ofiary składane na cele budowy kościoła, zarówno za ofiary
na tacę, w kopertach czy poprzez przelewy bankowe. W najbliższym czasie mamy
nadzieję, że zostaną ukończone i zawieszone w Wielkim Tygodniu ozdobne kinkiety
oświetleniowe nad stacjami Drogi Krzyżowej. Potem, przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego zostanie zawieszony nad krzyżem w prezbiterium Duch Święty w postaci
gołębicy. Przygotowujemy się także do wiosennego zdobienia placu kościelnego.
2. W tym tygodniu przypadają I czwartek i piątek miesiąca. W piątek odwiedzimy chorych.
3. W dniu jutrzejszym przypada I poniedziałek miesiąca, a wraz z nim kolejne nabożeństwo
ku czci św. brata Alberta, związane z obchodami Roku św. Brata Alberta. Serdecznie
zapraszamy na jutrzejsze nabożeństwo, które rozpocznie się o godz. 17.30 nieszporami, a
następnie Msza św. i nabożeństwo ku czci św. Br. Alberta z odczytaniem próśb i
ucałowaniem relikwii.
4. Jak ogłaszaliśmy tydzień temu, w dniu dzisiejszym Rada Duszpasterska parafii
przeprowadzi zbiórkę ofiar do puszek na paczki świąteczne dla najuboższych rodzin z
naszej parafii, co czynimy już od wielu lat i ta pamięć powinna być szczególnie gorliwa w
okresie Wielkiego Postu. Za wszelki dar serca dziękujemy.
5. Przypominamy, że w dniu dzisiejszym będzie spotkanie młodzieży przygotowującej się do
bierzmowania: dziewczęta o godz. 17, a chłopcy o godz. 19. Ogłaszamy też, że
bierzmowanie odbędzie się 1 czerwca o godz. 18.00, a udzieli go ks. bp. Józef Wróbel.
6. W dniu dzisiejszym zapraszamy też na kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego, w którym
weźmie udział gość specjalny, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Będzie to zapewne
wyjątkowe i wartościowe spotkanie, dlatego chętnych zapraszamy na godz. 19.00 do sali
konferencyjnej klasztoru.
7. Przypominamy o organizowanej we wrześniu pielgrzymce do Ziemi Świętej. Wylot ze
Świdnika. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zgłoszenia u o. Oktawiana.
8. Za tydzień Niedziela Palmowa i rozpoczynamy przygotowania do obchodów Wielkiego
Tygodnia. Przygotowywany jest Grób Pański. Wszystkie krzyże zostały zasłonięte. Prosimy,
aby po raz kolejny zgłosili się mężczyźni (starsi i młodsi) do pełnienia funkcji straży
żołnierskiej przy Grobie Chrystusa – prosimy ich na spotkanie organizacyjne w najbliższą
sobotę o godz. 19.00.
9. W następną niedzielę 9 IV trzech kandydatów na ministranta otrzyma komże i zostanie
przyjętych do Liturgicznej Służby Ołtarza podczas Mszy św. o godz. 13.00.
10. Przy wyjściu z kościoła można od dziś nabyć świąteczne kartki z życzeniami. Ci zaś,
którzy składali przyrzeczenia duchowej adopcji, mogą sobie zabrać obrazki z modlitwą,
wyłożone na stoliku.
11. Za chwilę adoracja Najświętszego Sakramentu, a po niej zachęcamy do pozostania na
jednym z nabożeństw pasyjnych – po tej Mszy św. będzie to:
po Mszy o 7.00 – Godzinki o Męce Pańskiej, po Mszy o 9.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
po sumie o 11.00 - Gorzkie Żale, po Mszy o 16.30 – Droga Krzyżowa

