XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
26.08.2012. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Wchodzimy w ostatni tydzień sierpnia, oddając cześć Matce Bożej.
Dziękujemy dziś Bogu za „przedziwną pomoc i obronę” w Osobie NMP
Częstochowskiej. Nabożeństwo niedzielne o godz. 1730 połączone z odnowieniem
Jasnogórskich Ślubów Narodu. O godz. 2100 comiesięczny Apel Jasnogórski, na
który serdecznie zapraszamy.
2. Jutro – 27.08. – wsp. św. Moniki.
3. We wtorek – 28.08. – wsp. św. Augustyna, b. dK. KIK zaprasza na kolejną
projekcję filmu o Janie Pawle II. Sala KIK, godz. 1830.
4. W środę – 29.08. – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja, która poprowadzi PZC i POAK.
5. W piątek zakończenie nabożeństw za Ojczyznę.
6. W sobotę – 1 września przypada 73 rocznica wybuchu II wojny światowej.
Jest to I sobota miesiąca września. O godz. 1715 spotkanie KP Radia Maryja.
Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie tornistrów
i przyborów szkolnych dzieci z klas pierwszych. Jest to pierwsza niedziela
miesiąca, stąd o godz. 1650 kolejny wykład, a po nim modlitwa różańcowa
i zmiana tajemnic różańcowych.
8. Zbliża się nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież zachęcamy do
skorzystania w najbliższych dniach z sakramentu pokuty, by w ten czas pracy i nauki
wejść po Bożemu i z Bożym błogosławieństwem.
9. Zachęcamy dzieci i młodzież do uczestnictwa w organizowanej na koniec wakacji
wycieczce do Zamościa i Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyjazd w sobotę,
1 września z pod kościoła, o godz. 600. Ostateczny termin zapisów do środy
28 sierpnia.
10. Instytut Teologiczny w Sandomierzu ogłasza dodatkowy nabór na studia
teologiczne oraz do Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 5 przy Pl. 1000-lecia za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 320 zł. Pracowało 10 osób. Msza św. w ich intencji
w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 6 przy
Placu 1000-lecia.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

