XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela inauguruje w całym Kościele Tydzień Misyjny, który w tym roku
przeżywać będziemy pod hasłem – „Głosić wiarę z radością”. Uświadamia nam on, że Kościół
z natury jest misyjny i każdy chrześcijanin ma obowiązek świadczyć o Chrystusie w każdym
czasie i miejscu. Dziś gościmy ks. dr Marka Kumór oraz alumna WSD w Sandomierzu, którzy
w ramach akcji powołaniowej uświadamiają nam odpowiedzialność za powołania do służby
w Kościele. Dziękujemy im za obecność i posługę w naszej wspólnocie. Po Mszy św. można
złożoną do puszek ofiarą wesprzeć nasze diecezjalne Seminarium Duchowne. Dziś także odbywa
się w kościołach polskich liczenie wiernych. Nabożeństwo różańcowe w intencji misji dziś
o godz. 1715.
2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. W swoich objawieniach Matka Boża niejednokrotnie
wskazywała różaniec jako środek, dzięki któremu świat może zostać ocalony. Zatem
odmawiajmy codziennie różaniec, gromadźmy się na nabożeństwach różańcowych, by wypraszać
światu i sobie potrzebne siły i łaski. Nabożeństwa w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 22.10. – przypada w naszej diecezji święto rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej
w Sandomierzu. Po Mszy św. zbiórka dla wszystkich ministrantów.
4. We wtorek o godz. 1630 zbiórka dla kandydatów na ministranta. Na godz. 1715 prosimy
wszystkie dzieci klas III na spotkanie i modlitwę różańcową z diecezjalnym Dyrektorem
PDM ks. Danielem Korycińskim. Dzieci proszone są o przygotowanie strojów misyjnych. Dla
dorosłych będzie także możliwość zakupienia różańców misyjnych, z których dochód
przeznaczony będzie na wsparcie kapłana z naszej diecezji wyjeżdżającego w najbliższych
dniach na misje. KIK zaprasza w tym dniu na kolejny wykład biblijny. Sala KIK, godz. 1845.
5. W środę o godz. 1630 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym, którą poprowadzi w tym dniu
Wspólnota dla Intronizacji i Neokatechumenat. Po Mszy św. spotkanie POAK.
6. W czwartek – 25.10. – przeniesione wsp. Bł. Jana Pawła II, pap. Nabożeństwo różańcowe
w intencji przebłagania za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie
młodzieży oazowej. Na godz. 1900 zapraszamy na spotkanie wolontariuszy, którzy
zadeklarowali się i pragną wspierać Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
7. W piątek o godz. 1630 spotkanie Kółka Dzieciątka Jezus. Na nabożeństwo i Mszę św.
wieczorową zapraszamy młodzież z KSM. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie duszpasterstwa
Wodociągów. O godz. 2000 Rycerze Kolumba zapraszają do świątyni na film pt. „Matka 24 h”.
Po nim o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski.
8. W przyszłą ostatnią niedzielę miesiąca nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
9. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Porządkując groby
naszych drogich zmarłych, ofiarujmy im nade wszystko dar modlitwy, Mszy św.
sprawowanej w ich intencji, Komunii św. i odpustów. Przygotujmy się zatem duchowo
korzystając w najbliższym czasie z sakramentu pokuty. Ofiarujmy naszym zmarłym
modlitwę wypominkową. Na stoliku za ławkami wyłożone są kartki wypominkowe, można
je sobie zabrać i wypisane składać w zakrystii lub wrzucać na tacę.
10. W poniedziałek o godz. 1600 w sali parafialnej przy kościele OO. Dominikanów odbędzie się
spotkanie na temat skutecznych metod leczenia chorób reumatycznych i kręgosłupa. Natomiast
we wtorek w PWSZ odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. Szczegóły na plakatach na tablicy
ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy al. Niepodległości za pełniony dyżur
w świątyni i ofiarę 210 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 4 przy al. Niepodległości.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie
się” z bardzo ciekawymi artykułami, jest „Mały Gość Niedzielny” adresowany do dzieci, a do
„Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta.

