UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 20.11.2011.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata - Tego, do którego ostatecznie wróci całe stworzenie, w tym każdy z nas.
Pamiętając o celu naszej życiowej pielgrzymki, zechciejmy być oddanymi synami i córkami Króla
Wszechświata. W naszej wspólnocie przeżywamy IX uroczystość odpustową. Serdecznie
dziękujemy ks. dr Krzysztofowi Kidzie, dyrektorowi Wydziału Duszpasterstwa Sandomierskiej
Kurii Diecezjalnej za trud głoszonego Słowa Bożego w czasie naszej dzisiejszej uroczystości.
Z racji odpustu pragniemy także wyrazić wdzięczność wszystkim, dzięki którym nasza parafia
istnieje, rozwija się i promieniuje dobrem. Naszą wdzięczność wyrażamy tym osobom, które
ochoczo włączyły się w przygotowanie i przeżycie dzisiejszej uroczystości swoją aktywną pracą
w świątyni oraz wokół niej, swoją modlitwą, ofiarami i czynnym uczestnictwem w liturgii. Niech
Chrystus Król za każde dobro obficie wynagrodzi swym błogosławieństwem. W naszej diecezji
rozpoczyna się dzisiaj XVII Tydzień Biblijny, który przeżywamy pod hasłem „W komunii
z Bogiem”. Z racji tego tygodnia zachęcamy do wyeksponowania księgi Pisma Świętego w naszych
mieszkaniach i do odczytania codziennie jednego rozdziału 1 Listu św. Jana Apostoła. Zachęcamy
również do udziału w codziennych Mszach św. i nabożeństwach w czasie których realizować
będziemy program Tygodnia Biblijnego. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o spotkaniach
biblijnych w parafii OO. Dominikanów. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1715.
2. Modlitwa wypominkowa za zmarłych w tym tygodniu: od poniedziałku do środy o godz. 1730,
od czwartku do soboty po Mszy św. wieczorowej.
3. Jutro – 21.11. – wsp. Ofiarowania NMP. O godz. 1700 adoracja Straży Honorowej NSPJ, po
niej Msza św. dziękczynna w VIII rocznicę założenia Straży Honorowej w naszej parafii i w III
rocznicę nawiedzenia relikwii św. Małgorzaty M. Alacoque. Serdecznie zapraszamy czcicieli
Bożego Serca.
4. We wtorek – 22.11. – wsp. Św. Cecylii, dz. m. – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Przy tej
okazji wyrażamy wdzięczność wszystkich, którzy muzyką i śpiewem pomagają nam czynnie
uczestniczyć w liturgii.
5. W środę w naszej parafii przeżywać będziemy spotkanie grup i czcicieli św. Ojca Pio.
Program tego spotkania będzie wyglądał następująco: o godz. 1700 powitanie uczestników,
adoracja Najświętszego Sakramentu i różaniec święty, po niej Msza św. z homilią, ucałowanie
relikwii św. Ojca Pio, konferencja, świadectwa i zakończenie agapą. Spotkanie poprowadzi ks.
Leszek Biłas – Diecezjalny koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio. Serdecznie zapraszamy
wszystkich czcicieli św. Ojca Pio z naszej parafii, bowiem pragniemy równocześnie zainicjować
powstanie takiej grupy w naszej parafii. W środę na comiesięczne spotkanie zapraszamy POAK.
6. W czwartek – 24.11. – wsp. św. Męczenników Koreańskich. O godz. 1730 comiesięczne
nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi.
7. W piątek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus, a o godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM.
O godz. 1900 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy
młode osoby zainteresowane przygotowaniem do małżeństwa. Spotkania odbywać się będą
w piątki i soboty w okresie Adwentu o godz. 1900.
8. W sobotę o godz. 2100 comiesięczny parafialny Apel Jasnogórski. Przyjdźmy licznie, by łączyć
się modlitewnie z naszą Matką i Królową.
9. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele Adwent – czas, który ma nas przygotować do
świąt Bożego Narodzenia i do naszego spotkania z Chrystusem w wieczności. Wkroczymy
w nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy po hasłem: „Kościół naszym domem”.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 9 przy ul. Wianek, m. od 1-20 za pełniony dyżur i złożoną ofiarę
220 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 do 40.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest
kalendarz na przyszły rok.

