REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
NIEDZIELA - 17.03.2013
Msze św.
7;00, 8:00, 9:30, 11:00 – nauka
ogólna
11:00 w dolnym kościele – nauka
dla dzieci.
12:30 – nauka ogólna
17:15 – Gorzkie żale.
18:00 – nauka dla młodzieży.
PONIEDZIAŁEK, WTOREK,
ŚRODA
18 – 20 marca 2013
Msze św.
8:00 – nauka ogólna
9:30 – nauka dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej (klasy I-VI)
11:00 – nauka dla młodzieży
gimnazjalnej i licealnej
16:30 – nauka ogólna
18:00 – nauka ogólna
19:30 – nauka dla młodzieży
studiującej, pracującej, pozaszkolnej, bezrobotnej oraz dla wszystkich, którzy nie brali udziału
w rekolekcjach
SAKRAMENT SPOWIEDZI
ŚWIĘTEJ
W poniedziałek i wtorek
W środę o 17.30 Gorzkie Żale
i Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Rekolekcje poprowadzi
ks. Marek Gątarz, Prefekt Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Ks. Marek gościł
w naszej parafii 12 września 2010
r., aby promować książki wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej
Gaudium.
Już teraz rezerwujmy czas
na duchowe przygotowanie się
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego poprzez uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych.
Głos św. Antoniego
Miesięcznik parafii św. Antoniego w Lublinie, Adres: ul. Kasztanowa 1,
20-245 Lublin; mail: antoniglos@gmail.com, tel. 81 747 70 75
Zespół redakcyjny: Ewa i Tomasz Kamińscy
Rada programowa: ks. Prałat Stanisław Róg, ks. Łukasz Waś
Stali współpracownicy: Kazimiera Flis, s. Konstancja Kubiak, Janina Swół, Roman
Wołczyk
Druk Polihymnia
Redakcja zastrzega sobie prawo opracowywania i skracania wszystkich tekstów
oraz zmianę tytułów bez uprzedniego zawiadomienia autorów
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APEL
Co mogłoby się zdarzyć, gdyby
każdy katolik na świecie modlił się na
różańcu w tym samym dniu?
Mamy przykład - w październiku
1573, Europa została ocalona przed
inwazją potężnej floty tureckiej, przez
odmawianie różańca przez wszystkich
chrześcijan.
Dlatego w Wielki Piątek, 29
marca 2013, módlmy się wszyscy na
różańcu o pokój dla świata i powrót do
wartości moralnych naszych wspólnot.
Jeśli to możliwe, módlmy się na
różańcu pomiędzy południem a godziną 15:00.
Gdy nosisz różaniec, szatana boli
głowa.
Kiedy używasz go, on upada.
Kiedy widzi on jak się modlisz,
mdleje.

INFORMACJE
Niedziele i święta: 7:00, 8:00, 9:30,
11:00 (górny kościół – dorośli, dolny
kościół - dzieci), 12:30, 18:00 (dla
młodzieży)
Święta
zniesione:
7:00,
9:30,16:30,18:00
Dni powszednie: 7:00, 7:30, 18:00,
dodatkowo 16:30 (pierwsze piątki miesiąca
w roku szkolnym)
Nabożeństwa okresowe: codziennie o
17:30. W pierwszą sobotę miesiąca
oraz 16. dnia miesiąca — adoracja po
Mszy św. wieczorowej zakończona o godz.
21:00 Apelem Jasnogórskim
Adoracja Najświętszego Sakramentu w
każdy czwartek od godz. 15:00 do 18:00
Adres: ul. Kasztanowa 1, 20-245 Lublin.
tel. 0-81 747 70 75
Kancelaria otwarta w dni
powszednie:
7:30 – 8:00 oraz 17:00 – 17:45
W niedzielę po każdej Mszy św.
udzielane są informacje oraz
przyjmowane intencje Mszy św.
Kiosk parafialny czynny od 17.00 do
18.00 oraz po Mszy św. wieczorowej
(poniedziałek—sobota). Od 7.30 do 8.30
(sobota). W niedziele i święta od 17.00 do
18.00 i po każdej Mszy św.

DZIELMY SIĘ RADOŚCIĄ
Tekst
Monika Piechnik

Wielkanoc jest niezwykle barwna, radosna, pełna wiosny w sercu i na dworze.
I tą radością dzielmy się z bliskimi.
Przed Wielkanocą warto znaleźć czas,
aby porozmawiać ze swoimi dziećmi o
najstarszym i najważniejszym święcie
chrześcijańskim upamiętniającym Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Sprzątając porozmawiajmy o obyczajach i tradycjach związanych z tymi świętami. Wyrzucając śmieci i wymiatając
brud, pozbądźmy się zła, złości z naszych
serc. Wyciągnijmy rękę do sąsiada.
Uśmiechnijmy się do sprzedawczyni w
osiedlowym sklepiku.
Na Niedzielę Palmową zróbmy
wspólnie palmę, aby poświęconą postawić w wazonie –niech opieka Boża chroni nasz dom przed nieszczęściami.
Przygotowując wspólnie święconkę,
piekąc baby i ozdabiając mazurki, pamiętajmy o koszyczku dla biednych. W
Niedzielę Wielkanocną, nakrywając stół
białym jak zawilce obrusem, dzieląc się z
miłością jajkiem, wspomnijmy wszystkich, którzy od nas odeszli… A potem z
Alleluja na ustach spotkajmy się wszyscy
w kościele, aby naszym dzieciom przekazywać wiarę i tradycję…
Przy okazji Tłustego Czwartku Pani
Małgorzata Bąk zorganizowała konkurs
plastyczny MOJA WIELKANOC dla
uczniów swojej klasy 2c ze Szkoły Podstawowej nr 44.
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