VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.02.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro II poniedziałek i 13 dzień miesiąca. W związku z tym Msza św. wieczorowa
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach, a po niej modlitwa różańcowa.
3. We wtorek – 14.02. – święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. Jest to Dzień
Modlitwy za Narody Słowiańskie. Również tego dnia tradycja wspomina św. Walentego,
kapłana rzymskiego – patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do modlitwy,
podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają.
Pamiętajmy też o wszystkich narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, by ich
wzajemna miłość się umacniała. We wtorek na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej
prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania z II klasy gimnazjum.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadzi
KPRM i róża MB Gromnicznej. Na Mszę św. wieczorową i spotkanie prosimy
kandydatów do sakramentu bierzmowania z I klasy gimnazjum.
5. W czwartek na Mszę św. o godz. 1800 prosimy kandydatów do sakramentu
bierzmowania z III klasy gimnazjum. Pragniemy przy tej okazji poinformować, że
sakrament bierzmowania udzielony będzie w tym roku w dniu 18 kwietnia na Mszy
św. o godz. 1800. Gdyby w parafii był ktoś z dorosłych, kto nie przyjął jeszcze sakramentu
bierzmowania, to prosimy również o zgłoszenie się w czwartek.
6. W piątek – 17.02. – zapraszamy na comiesięczne Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.
Rozpoczęcie Godzinkami o godz. 1730, po nich Msza św. w intencjach dziękczynnobłagalnych i koronka do Dzieciątka Jezus, zakończona indywidualnym
błogosławieństwem. O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus. O godz. 2000
spotkanie młodzieży z KSM.
7. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele 45 Tydzień Trzeźwości, przeżywany
w tym roku pod hasłem „Rodzina szkołą trzeźwości”.
8. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca z myślą
o wsparciu potrzeb parafii. Dziękujemy również za ofiary złożone do puszki św. Antoniego.
9. Dziękujemy parafianom z bl. nr 5 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 230 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 6 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 22.
10. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja Prokuratury Rejonowej o możliwości
uzyskania pomocy w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Osoby
zainteresowane prosimy o zapoznanie się z tym ogłoszeniem.
11. W niedziele i środy o godz. 1900 odbywają się katechezy dla dorosłych
i młodzieży. Te katechezy głoszone przez katechistów świeckich wraz z księdzem są
szczególną szansą na odkrycie Boga w historii naszego życia i umocnienia się w wierze.
Zapraszamy zatem serdecznie.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Ze stolika za ławkami można zabrać
sobie bezpłatny biuletyn informacyjny Caritas Diecezji Sandomierskiej.
13. Na tablicy ogłoszeń umieszczony jest plakat z zaproszeniem na cykl wykładów
organizowanych w ramach Tygodnia Biblijnego w parafii OO. Dominikanów.

