XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 09.10.2011 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy dziś XI Dzieo Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - Człowiek modlitwy”. Dziękujemy Bogu za
życie i posługę Papieża - Polaka oraz za jego beatyfikację. W całym kraju przeprowadzana jest zbiórka do
puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Również my możemy wesprzed to dzieło, składając ofiarę do
puszki.
Nabożeostwo różaocowe dzisiaj o godz. 1700.
W kościele na Serbinowie o godz. 1830 Msza św., po niej procesja do pomnika bł. Jana Pawła II i
modlitewne spotkanie.
2. Zachęcamy do uczestnictwa w pięknych nabożeostwach różaocowych, które odprawiane są w dni
powszednie o godz. 1730.
3. Jutro Msza św. wieczorowa za zmarłych polecanych w wypominkach.
godz. 1630 zbiórka dla chłopców, którzy pragną zostad ministrantami.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeostwem różaocowym o godz. 1730.
5. W czwartek - 13.10. - wsp. Bł. Honorata Koźmioskiego, k.
Wieczorem odbędzie się ostatnie w tym roku uroczyste Nabożeostwo Fatimskie.
O godz. 1730 różaniec dla dzieci, po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, o godz.
1930 koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 2015 modlitwa różaocowa, a po niej ostatnia w tym
roku procesja fatimska zakooczona błogosławieostwem i Apelem Jasnogórskim. Gorąco zachęcamy
do udziału w tym nabożeostwie.
Jest to dzieo imienin ks. bpa Edwarda Frankowskiego - pamiętajmy o nim w modlitwie.
6. W piątek - 14.10. - w liturgii wspominamy św. Małgorzatę Marię Alacoque - Patronkę Straży Honorowej
NSPJ.
godz. 1500 Godziną Miłosierdzia rozpocznie się comiesięczne nabożeostwo do Bożego
Miłosierdzia.
O godz. 1730 modlitwa różaocowa i Msza św. o Bożym Miłosierdziu. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy, szczególnie Straż Honorową. W tym dniu przypada Święto Edukacji Narodowej, dlatego
wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców otoczmy naszą modlitwą.
O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus.
7. W sobotę - 15.10 - wsp. Św. Teresy z Avilla dz. dK.
8. W przyszłą niedzielę - 16.10. - przypada 33 rocznica wyboru bł. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
W ramach przeżywanych w naszym dekanacie Dni Kard. Adama Kozłowieckiego, gościd będziemy z
posługą słowa ks. Daniela Korycioskiego - dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji
Sandomierskiej, który przybliży nam życie i dzieło kard. Kozłowieckiego.
9. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj w II niedzielę miesiąca z myślą o wsparciu trwających
inwestycji parafialnych. Dziękujemy również za wszystkie bezinteresowne prace na rzecz parafii.
10. Dziękujemy również parafianom z bl. nr 5 przy ul. Wianek, m. od 16 - 25 za pełniony dyżur i ofiarę 90 zł.
Pracowało 4 osoby . Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bloku nr 6 przy ul. Wianek.
11. KIK zaprasza: na biblijny wykład ks. Romana Sieronia, we wtorek o godz. 18 45, w sali KIK - u, jak też na
pielgrzymkę do klasztoru Cystersów w Jędrzejowie. Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
12. Zbliża się m-c listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Na stoliku za ławkami wyłożone
są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrad i wypisane składad w zakrystii lub na tacę.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta
Różaniec z Janem Pawłem.

