XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w ostatni tydzień września. Na Jasnej Górze
gromadzą się dziś rodziny z racji XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodzin.
O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro – 24.09. o godz. 1700 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej
Przenajdroższej Krwi.
3. We wtorek – 25.09. – wsp. bł. Władysława z Gielniowa, k. Na godz. 1700
zapraszamy chłopców, którzy pragną zostać ministrantami. O godz. 1730
nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą
poprowadzi PZC i POAK. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie PZC. O godz. 2100
odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski. Zapraszamy wszystkich do udziału
w modlitwie apelowej.
5. W czwartek – 27.09. – wsp. św. Wincentego a Paulo, k. Po Mszy św. wieczorowej
spotkanie Oazy.
6. W piątek – 28.09. – wsp. Św. Wacława, m. Dzień imienin ks. bpa Seniora Wacława
Świerzawskiego. O godz. 1700 spotkanie Kółka Dzieciątka Jezus. Na Mszę św.
i spotkanie po niej prosimy młodzież z KSM.
7. W sobotę – 29.09. – Święto św. Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała. Dzień
imienin ks. prałata Michała Józefczyka, pamiętajmy o nim we wdzięcznej modlitwie.
8. W przyszłą ostatnią niedzielę września zakończenie nabożeństw do św. Aniołów.
9. W dniu 6 października w Radomyślu n/Sanem odbędzie się II Diecezjalna
Pielgrzymka Kół Żywego Różańca. Zachęcamy do udziału, szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
10. Przypominamy o możliwości udziału w wyjeździe do Warszawy na manifestację
w obronie wolnych mediów. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. Dziękujemy serdecznie parafianom z bloku nr 6 i 7 kl. I i II przy ul. 1 Maja za
sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 150 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich
intencji zostanie odprawiona w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy w świątyni parafian z III, IV i V klatki bl. nr 7 przy ul. 1 Maja.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego
Gościa Niedzielnego”. Można również nabyć płytę DVD z filmem „Matka 24 h”.

