XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.10.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat Konferencji Episkopatu Polski.
2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 68 Tydzień Miłosierdzia, przeżywany w tym roku pod
hasłem „Kościół Domem Miłosierdzia ”. Z tej okazji można dziś przy wyjściu ze świątyni oraz
w ciągu tego tygodnia do skarbony „Na chleb Św. Antoniego” złożyć ofiarę na dzieła
prowadzone przez Caritas Polska. Część zebranych ofiar przekażemy na dofinansowanie
montażu podjazdu do mieszkania dla naszej niepełnosprawnej parafianki. Dziś także w liturgii
wspominamy MB Różańcową, jest to święto patronalne wszystkich róż różańcowych. O godz.
1650 kolejny wykład Maryjny, a po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych.
3. W naszych katolickich świątyniach trwają nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do
licznego udziału w tych pięknych nabożeństwach, które odprawiane są w naszym kościele
w dni powszednie o godz. 1730.
4. Jutro na nabożeństwie o godz. 1730 gromadzą się wszystkie dzieci pierwszo komunijne. Msza
Św. wieczorowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
5. We wtorek – 09.10. – wsp. bł. Wincentego Kadłubka, b. – Patrona naszej diecezji. Na
spotkanie o godz. 1630 prosimy chłopców, którzy pragną zostać ministrantami.
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym, którą
poprowadzi Straż Honorowa NSPJ. Po Mszy św. wieczorowej próba scholii.
7. W czwartek – 11.10. – nastąpi w całym Kościele uroczyste otwarcie Roku Wiary.
W sandomierskiej katedrze o godz. 1730 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa
Ordynariusza z udziałem kapłanów i świeckich z naszej diecezji. Zachęcamy do udziału. Na
Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy ERM i Oazę.
8. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730
nabożeństwo różańcowe i Msza św. o Bożym Miłosierdziu. O godz. 1700 spotkanie Kółka
Dzieciątka Jezus, a po Mszy św. spotkanie KSM.
9. W sobotę – 13.10. – wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, k. Dzień imienin ks. bpa Edwarda
Frankowskiego. W tym dniu przeżywać będziemy ostatnie w tym roku uroczyste
Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 1800, po niej wystawienie
Najświętszego Sakramentu, o godz. 1930 koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 2015
modlitwa różańcowa i procesja fatimska zakończona błogosławieństwem i Apelem
Jasnogórskim. Gorąco zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie. Nie będzie w tym dniu
nabożeństwa o godz. 1730.
10. W przyszłą niedzielę nastąpi inauguracja Roku Wiary w parafiach. Również
w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XII Dzień Papieski. W tym dniu przeprowadzana
będzie zbiórka do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to także II niedziela
miesiąca, stąd ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na prowadzone
inwestycje parafialne. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1830 w kościele MBNP na
Serbinowie procesja i modlitewne spotkanie przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II
zakończone złożeniem kwiatów i zniczy.
Również w przyszłą niedzielę przypada wsp. św. Małgorzaty Marii Alacoque – patronki Straży
Honorowej NSPJ, stąd zapraszamy Straż Honorową na Mszę św. o godz. 1800.
11. Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Na stoliku
za ławkami wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane składać
w zakrystii lub na tacę.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. 1 Maja za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
340 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 12 przy ul 1 Maja.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

