Ogłoszenia duszpasterskie – 18.02.18
1. Od Środy Popielcowej aż do Niedzieli Palmowej, w kolejne dni Wielkiego Postu, trwa po raz
piąty w Lublinie pielgrzymka wielkopostna do kościołów stacyjnych naszego miasta.
Kościoły stacyjne – to 40 lubelskich kościołów, w których osoby pragnące w ten sposób
pogłębiać swoje przeżywanie Wielkiego Postu, gromadzą się na pierwszej Mszy świętej, przez
czterdzieści dni udając się codziennie do innego kościoła. W pielgrzymce może wziąć udział
każdy, można również dołączyć w czasie trwania peregrynacji. Tegoroczne pielgrzymowanie
jest odpowiedzią na słowa papieża Franciszka: „Idźcie i głoście”. Więcej informacji znajduje się
na tablicy ogłoszeń.
2. W ostatni wtorek w naszej parafii rozpoczęło się seminarium odnowy wiary. Prowadzi je
Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca. Chętnych zapraszamy na spotkanie w najbliższy wtorek na
godz.19.00 do naszego kościoła.
3. W następną niedzielę w naszej parafii odbędzie się zbiórka na dalsze leczenie i rehabilitację
dla naszego parafianina Dawida Ptaka. Dawid od lipca ubiegłego roku zmaga się z chorobą
nowotworową, a jest to chłoniak i białaczka szpikowa.
4. W przyszłą niedzielę, tj. 25 lutego, Wspólnota Ruchu Duchowości Małżeńskiej EQUIPES
NOTRE-DAME zaprasza na comiesięczną Mszę św. z małżeńską konferencją oraz na małżeńską
Drogę Krzyżową. Droga Krzyżowa będzie o godz. 17.30, a po niej Msza św. o godz. 18.00.
Gorąco zachęcamy do wspólnej modlitwy o umocnienie sakramentalnej miłości.
5. Zapraszamy wszystkich Was Bracia I Siostry do uczestnictwa w nabożeństwach
Wielkopostnych sprawowanych w naszej Świątyni. A są to:
- Droga Krzyżowa codziennie o godz.17.30, a w piątek dodatkowo o 19.30
- Godzinki o Męce Pańskiej w czwartek o 17.30 i niedzielę po Mszy św. o godz. 7.00
- Koronka do Bożego Miłosierdzia w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00
- Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym po sumie
Za udział na nabożeństwach Wielkopostnych można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami
6. Oaza Dzieci Bożych zaprasza wszystkie dzieci na Drogę Krzyżową w środy.
7. Legion Maryi, który zajmuje się przy naszej parafii rozprowadzaniem prasy religijnej w
kiosku “Boża Apteka” uruchomił także małą wypożyczalnię książek religijnych. Można nie
tylko skorzystać z wypożyczenia ale także przynieść ciekawą książkę, aby podzielić się z
innymi. Cukierenka natomiast w okresie Wielkiego Postu będzie nieczynna. Zapraszamy
znowu po świętach.
8. W tym tygodniu zmarł Piotr Drzewiecki z ul. Kaskadowej, którego pogrzeb odbędzie się w
najbliższy wtorek o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Unickiej. polecając zmarłych Bożemu
Miłosierdziu pomódlmy się... Wieczny odpoczynek...

