Ogłoszenia duszpasterskie – 25.03.18
1. Rozpoczęliśmy już czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania
Pańskiego. W tym pomagają nam rekolekcje parafialne. Msze św. w poniedziałek, wtorek i
środę o godz. 7.00, 11.00, 18.00 i 20.00. Spowiedź rekolekcyjna jest we wtorek i środę, zaś
poniedziałek jest dniem przygotowania do sakramentu pokuty i pojednania. Taca z wtorku i
środy będzie wyrazem wdzięczności za głoszone słowo przez o. Wiktoryna, kustosza
sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej w Hrubieszowie.
2. W uroczystość Zwiastowania Pańskiego Kościół w Polsce obchodzi Dzień Świętości Życia. W
tym roku liturgicznym uroczystość tę celebrować będziemy w poniedziałek 9 kwietnia 2018 r.
3. Jutro po Mszy św. o godz. 18.00 zostaną rozdane paczki dla potrzebujących rodzin z naszej
parafii przygotowane przez Grupę Charytatywną działającą przy naszej parafii.
Jutro również o godz. 19.00 w sali klasztoru spotkanie dla chętnych mężczyzn młodszych
i starszych chcących pełnić straż przy Bożym Grobie. Serdecznie zapraszamy.
4. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchód uroczystości Wielkiego Tygodnia, a więc jest to
czas wielkiego misterium zbawczego Pana naszego Jezusa Chrystusa.
5. Wielki Czwartek to szczególny dzień, w którym dziękujemy Jezusowi za dar kapłaństwa i dar
Eucharystii. Nie ma Mszy św. o godz. 7.00. Zapraszamy natomiast na Mszę św. Wieczerzy
Pańskiej o godz. 18.00. Na zakończenie Mszy św. Najświętszy Sakrament zostanie
przeniesiony do Ciemnicy, gdzie będzie trwać adoracja do godz. 24.00. Zostanie odśpiewana
pierwsza część Gorzkich Żali, a później zachęcamy do trwania w zupełnej modlitewnej ciszy.
6. W Wielki Piątek adorację Najśw. Sakramentu rozpoczynamy od godz. 7.00 rano. O godz.
15.00 zapraszamy na nowennę przed uroczystością Bożego Miłosierdzia. Natomiast o godz.
17.30 odprawimy nabożeństwo Drogi Krzyżowej, po którym nastąpi ceremonia Liturgii
Wielkiego Piątku. Podczas liturgii będzie wystawiony Krzyż do adoracji. Za przystąpienie do
adoracji krzyża można zyskać odpust zupełny. Do puszki wystawionej przy krzyżu w czasie
adoracji, zbierane będą ofiary na utrzymanie miejsc w Ziemi Świętej.
Po liturgii nastąpi przeniesienie Najśw. Sakramentu do Grobu, gdzie adoracja będzie trwać do
godz. 24.00. Zostanie zaśpiewana druga część Gorzkich Żali i adoracja w zupełnej ciszy. Niech
to będzie czas milczącego dziękczynienia za dar odkupienia dokonany przez Jezusa. Od 21.00
do 24.00 będzie można przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
Pragniemy przypomnieć, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły czyli ilościowy i jakościowy.
7. W Wielką Sobotę adoracja Najśw. Sakramentu będzie od godz. 7.00 rano do 22.00.
Święcenie pokarmów na stół wielkanocny od godz. 8.00 do 14.00. Przy stoliku pod chórem
będą się znajdowały chlebki dobroci CARITAS, które będzie można nabyć.
O godz. 15.00 zapraszamy na drugi dzień nowenny przed uroczystością Bożego Miłosierdzia.
Liturgię Wielkiej Soboty rozpoczniemy o godz. 19.00 na placu przed kościołem. Prosimy
o przyniesienie ze sobą świec. Po liturgii zostanie odśpiewana trzecia część Gorzkich Żali
i adoracja w ciszy do godz. 22.00
8. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy procesją rezurekcyjną o godz. 6.00
rano. Bardzo prosimy o dobre przygotowanie całej asysty procesyjnej – baldachimu,
chorągwi, feretronów, różańca itd. Prosimy o przygotowanie wszystkiego już w sobotę.

9. W Poniedziałek Wielkanocny porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Taca przeznaczona
na KUL.
10. W wielkopiątkowy wieczór, od godziny 21.00 do północy, otwarte będą następujące
świątynie:
– katedra lubelska
– kościół pw. Świętego Ducha przy Krakowskim Przedmieściu 1
– kościół pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej 9
– kościół pw. przyszpitalny Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16
– kościół pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5
– kościół „Pobrygidkowski” przy ul. Narutowicza 6
11. Zapraszamy do naszego kiosku „Boża Apteka”, gdzie można zakupić prasę religijną,
dewocjonalia czy też wypożyczyć wartościową książkę do poczytania. Są również kartki
religijne na Święta Wielkanocne a także świece tzw. Paschaliki rozprowadzane przez Caritas.

