XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09.2010.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – modlimy się
o to, aby media służyły budowaniu prawdy, miłości i sprawiedliwości w świecie. Dziś
uroczystą Mszą świętą sprawowaną na Placu Bartosza Głowackiego o godz. 12 00 pod
przewodnictwem ks. Biskupa Ordynariusza zakończy się odbywające się w naszym
mieście Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej. Podsumowanie tego spotkania
odbędzie się w przyszłą niedzielę. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730.
2. Codziennie w modlitwie po Mszy św. polecamy naszą wspólnotę opiece
św. Aniołów. Te nabożeństwa pomagają nam odkrywać, że miłosierny Bóg troszczy się o nas
także przez to, że posyła nam swoich Aniołów, aby nas strzegli i pomagali w zbawieniu.
3. Jutro na spotkanie o godz. 1630 prosimy chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu, jako
ministranci.
4. We wtorek – 20.09. – wsp. Św. Męczenników Koreańskich.
5. W środę – 21.09. – święto św. Mateusza Ap. i Ew. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi KPRM i róża św. o. Pio. Po Mszy św. spotkanie
POAK.
6. W czwartek na Mszę św. wieczorową i pierwsze spotkanie organizacyjno – formacyjne
zapraszamy rodziców dzieci klas II z terenu naszej parafii, które w tym roku szkolnym
przystąpią do I Komunii św. O godz. 1100 w kościele w Miechocinie Msza św. pod
przewodnictwem ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza i odsłonięcie obelisku ku czci Jana Długosza.
7. W piątek – 23.09. – wsp. św. o. Pio z Pietrelciny, k. O godz. 1700 spotkanie dzieci z Kółka
Dzieciątka Jezus oraz chętnych, które chciałyby do niego przynależeć. O godz. 2000 spotkanie
młodzieży z KSM.
8. W sobotę – 24.09. – o godz. 1730 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej
Krwi. Na godz. 1630, na wspólne spotkanie przy ognisku w parku parafialnym
zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież przynależącą do grup parafialnych,
w szczególności młodzież, która zaangażowała się czynnie w przeżycie Dni Młodych
w Tarnobrzegu oraz dzieci uczęszczające na świetlicę parafialną.
9. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze gromadzą się małżeństwa i rodziny na
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin oraz Policjanci z racji wspomnienia
swego patrona – św. Michała Archanioła. W Hucie Komorowskiej odbędą się uroczystości
z racji 100 rocznicy urodzin kard. A. Kozłowieckiego i otwarcie muzeum jemu
poświęconego. W przyszłą niedzielę taca przeznaczona jest na budowę klasztoru Sióstr
Klarysek w Sandomierzu. Również w przyszłą niedzielę w naszej wspólnocie gościć
będziemy ks. Henryka Sawarskiego, misjonarza pracującego na Madagaskarze. Z tej racji
będzie możliwość nabycia książki napisanej przez p. Dorotę Kozioł.
10. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy informacje o organizowanych w najbliższym czasie
pielgrzymkach, m.in. do Sokółki.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 3 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 300 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 4 przy ul. Wianek.
12. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.

