XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.09.2011r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś pierwsza niedziela września. Na Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych dzieci z klasy I szkoły podstawowej. O godz. 1650 wykład maryjny, a po nim
nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś na Jasnej Górze gromadzą się
rolnicy na corocznej pielgrzymce dziękczynnej za tegoroczne plony.
Z inicjatywy ks. Biskupa od dzisiejszej niedzieli, 5 minut przed każdą Mszą św. będą czytane krótkie
katechezy, które pomogą nam pogłębić naszą wiarę i wiedzę religijną. Prosimy osoby chętne do
odczytywania tychże niedzielnych katechez o zgłoszenie się do zakrystii.
2. Przez cały miesiąc wrzesień po Mszy św. wieczorowej będziemy przyzywać opieki św. Aniołów
Bożych.
3. Jutro po Mszy św. wieczorowej odbędzie się powakacyjna zbiórka dla wszystkich
ministrantów. Serdecznie wszystkich zapraszamy, szczególnie tych, którzy być może zapomnieli
w czasie wakacji o swych obowiązkach ministranckich. Jutro w parafii MBKP w Nowej Dębie gościć
będzie Radio Maryja i Telewizja Trwam, a tematem spotkanie będzie posługa i osoba kard. Adama
Kozłowieckiego. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd na to spotkanie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
4. We wtorek o godz. 1930 w parafii św. Barbary odbędzie się spotkanie organizacyjne dla młodzieży,
która będzie zaangażowana czynnie w Spotkanie Młodych w naszym mieście. Chętni, którzy chcą
pomóc w organizacji tego wydarzenia, proszeni są o zgłoszenie się do ks. Grzegorza do jutra.
5. W środę godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Wspólnota dla Intronizacji i
Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Mszą św. o godz. 1800 rozpoczniemy uroczyście nowy rok
ewangelizacji. Zapraszamy zatem na tę Mszę św. wspólnoty i grupy duszpasterskie istniejące
przy parafii: LSO, Scholę, Rycerzy Dzieciątka Jezus, Oazę, KSM, PZC, POAK, Straż
Honorową NSPJ, Stowarzyszenie Krwi Chrystusa, KPRM, Róże Różańcowe, Wspólnotę dla
Intronizacji NSPJ, Wspólnotę Neokatechumenalną. Po Mszy św. odbędzie się wspólne
spotkanie organizacyjne. Bardzo gorąco prosimy o obecność na tym spotkaniu przedstawicieli
wszystkich w/w grup parafialnych.
6. W czwartek przypada święto Narodzenia NMP. Msze św. jak w dzień powszedni. Na
spotkanie o godz. 1630 prosimy chłopców, którzy pragną zostać ministrantami.
Uroczystość odpustowa w parafii OO. Dominikanów. Uroczysta Msza odpustowa o godz. 1700.
7. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zakończone Mszą
św. o godz. 1800. Na spotkanie o godz. 1700 prosimy dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus oraz te
dzieci, które chciałyby do niego przynależeć. O godz. 2000 spotkanie młodzieży, która przynależy
do KSM oraz zainteresowanych przynależnością do tego młodzieżowego Stowarzyszenia.
8. W przyszłą niedzielę – II miesiąca taca przeznaczona będzie szczególnie na inwestycje parafialne.
9. Dziękujemy serdecznie tym życzliwym osobom, które sprzątały w tym tygodniu świątynię oraz
jednej rodzinie z bl. nr 1 przy ul. Wianek, za ofiarę na kwiaty w wysokości 100 zł. Niestety nikt
z zaproszonych parafian z mieszkań od 16 – 30, tego bloku nie zgłosił się do sprzątania. Msza św.
w intencji dobroczyńców zostanie odprawiona w środę o godz. 700. W tym tygodniu o dyżur
porządkowy w świątyni, prosimy parafian z bl. nr 2 przy ul. Wianek.
10. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy informację o organizowanej w miesiącu wrześniu pielgrzymce do
Kalisza i Lichenia.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest wrześniowy numer bardzo pożytecznego
dla dzieci „Małego Gościa Niedzielnego”.
12. Na koniec zwracamy się z gorącą prośbą o przyjęcie na noclegi młodzież, która przybędzie na
Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej w dniach od 16 do 18 września. Na stoliku za ławkami
wyłożone są kartki z deklaracją, że przyjmujemy na nocleg do swego mieszkania określoną liczbę
młodzieży. Wypełnione deklaracje prosimy zwrócić do wtorku. Również zachęcamy młodzież
z naszej parafii do udziału w Spotkaniu Młodych. Ze względów organizacyjnych prosimy chętnych
do udziału o zabranie kart zgłoszeniowych, które wyłożone są też na stoliku i zwrócenie ich
wypełnionych do przyszłej niedzieli.
13. Słowo pasterskie ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.

