XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.09.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro Msza św. wieczorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Po Mszy św. zbiórka Liturgicznej Służby Ołtarza.
3. We wtorek – 11.09. – przypada XI rocznica tragicznego zamachu terrorystycznego na
Word Trade Center. Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tej tragedii i wypraszajmy
u Boga pokój na świecie. Na spotkanie o godz. 1700 zapraszamy chłopców po Komunii
Świętej, którzy chcą zostać ministrantami. KIK zaprasza na kolejny seans filmowy, sala
KIK-u, godz. 1830.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą
poprowadzi Straż Honorowa NSPJ. Na adoracji oraz na Mszy św. o godz. 1800
dziękować będziemy za dar piątej rocznicy Intronizacji NSPJ w naszej parafii oraz
ponowimy nasze oddanie się Chrystusowi Królowi. Po Mszy św. wieczorowej o godz.
1845 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci klas II z terenu naszej
parafii, które w tym roku szkolnym przystąpią do I Komunii św. Również po Mszy
św. odbędzie się spotkanie scholii parafialnej oraz tych dziewczynek i chłopców,
którzy pragną śpiewać w scholii. Bardzo gorąco zachęcamy.
5. W czwartek – 13. 09. - o godz. 1700 spotkanie dzieci z ERM oraz grupy oazowej. Mszą
świętą o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie wg stałego porządku.
Zapraszamy do udziału, szczególnie na modlitwę różańcową o godz. 20 15 i procesję
fatimską. W kościele na Serbinowie o godz. 1800 Msza św., a po niej procesja do figury
Serca Pana Jezusa w XV rocznicę Intronizacji NSPJ w naszym mieście. Zachęcamy do
udziału.
6. W piątek – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. jak w dzień
powszedni. O godz. 1500 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia wg
stałego porządku, zakończone Mszą św. o godz. 1800. O godz. 1630 spotkanie Kółka
Dzieciątka Jezus. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie Rycerzy Kolumba. W tym dniu
Wspólnoty dla Intronizacji gromadzą się na Ogólnopolskim Czuwaniu Nocnym na
Świętym Krzyżu.
W piątek rozpocznie się w Ostrowcu Świętokrzyskim XV Spotkanie Młodych
Diecezji Sandomierskiej. Zachęcamy młodzież naszej parafii do udziału w tymże
spotkaniu, które zakończy się w niedzielę o godz. 1400. Chętni proszeni są o zapisanie się
na listę w zakrystii i pobranie formularzy zgłoszeniowych, które należy wypełnić
i zwrócić do 10 września. Koszt pobytu 20 zł. Wyjazd autokarem w piątek o godz. 1430.
7. W sobotę – 15.09. – wsp. NMP Bolesnej.
8. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W przyszłą
niedzielę rozpocznie się II Tydzień Wychowania.
9. Dekanalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń zachęca do udziału w wyjeździe do Warszawy
w
dniu 29 września na manifestację w obronie wolnych mediów i Telewizji Trwam. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.
10. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, jak również za każdą złożoną ofiarę
i wykonaną pracę dla parafii.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 7 przy ul. Placu 1000-lecia za sprzątanie świątyni i ofiarę
280 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 8 przy Placu 1000-lecia
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

