XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.09.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela września. Na Jasnej Górze gromadzą się przedstawiciele środowiska
policyjnego z racji swej dorocznej pielgrzymki. W naszej świątyni o godz. 1730 nieszpory
niedzielne i zakończenie nabożeństw do Aniołów Bożych. Szkoła Katolicka zaprasza dzisiaj na
piknik integracyjno-charytatywny, który odbywa się na obiektach szkoły.
2. Jutro – 01.10. – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. dK. Rozpocznie się miesiąc modlitwy
różańcowej, dlatego gorąco zachęcamy do podjęcia tej modlitwy, o którą tak prosi Matka
Najświętsza. Bierzmy zatem różaniec do rąk i przez wstawiennictwo Maryi prośmy Jej Syna
o potrzebne łaski dla nas, naszej Ojczyzny i całego świata. Zachęcamy do udziału
w nabożeństwach różańcowych, które w naszej świątyni odprawiane będą w dni powszednie
o godz. 1730. Po nabożeństwie bezpośrednio Msza św. Dzieci uczęszczające na nabożeństwa
będą otrzymywać każdego dnia okolicznościowe obrazki. Nabożeństwa będą prowadzone przez
wyznaczone grupy i stany. Grafik jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, dlatego prosimy
o zapoznanie się z nim. Jutro także przypada VIII rocznica nawiedzenia naszej parafii przez
Panią Fatimską w znaku figury fatimskiej.
3. We wtorek – 02.10. – wsp. św. Aniołów Stróżów. O godz. 1700 spotkanie dla kandydatów na
ministranta. Zapraszamy chłopców, szczególnie z klasy III i IV.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym. Adorację
poprowadzi Wspólnota dla Intronizacji i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Po Mszy św. spotkanie
Wspólnoty dla Intronizacji.
5. W czwartek – 04.10. – wsp. św. Franciszka z Asyżu, diak. Jest to I czwartek miesiąca. O godz.
1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730. Po Mszy św.
spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa oraz Oazy. W czwartek Mszą św. o godz. 1800
w kościele OO. Dominikanów rozpocznie się całodobowa adoracja Wspólnot dla Intronizacji
NSPJ z parafii naszego miasta. Nasza parafia zaproszona jest do wspólnego czuwania
w piątek od godz. 800 do godz. 1000. Bardzo gorąco zachęcamy wszystkich parafian do
uczestnictwa we Mszy św. oraz do udziału w wyznaczonym czuwaniu w piątek.
6. W piątek – 05.10. – wsp. św. S. Faustyny Kowalskiej, dz. Jest to I piątek miesiąca. Od godz.
1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. Od godz. 1700 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i spowiedź św. O godz. 1730 nabożeństwo różańcowe. Po Mszy św. spotkanie
Straży Honorowej NSPJ, a o godz. 1900 spotkanie KSM.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1700 spotkanie Koła Przyjaciół RM. O godz. 1730 nabożeństwo
różańcowe, a po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, pierwszo sobotnia
medytacja i cicha adoracja zakończona o godz. 2000.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, o godz. 1650 wykład maryjny, po nim nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Na Mszy św. o godz. 1200 dzieci przygotowujące
się do I Komunii Św. otrzymają poświęcone różańce. Zapraszamy ich do udziału wraz
z rodzicami. W przyszłą niedzielę rozpocznie się 68 Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane do
puszek przeznaczone będą na Caritas Diecezjalny oraz na dofinansowanie montażu podjazdu do
mieszkania naszej niepełnosprawnej parafianki.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 7 przy ul. 1 Maja, klatki III, IV i V za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 170 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 10 przy ul. 1 Maja.
10. Składamy serdeczne podziękowanie tym panom z naszej parafii, którzy pracowali
bezinteresownie przy montażu nowych lamp oświetleniowych wokół kościoła. Dziękujemy także
wszystkim tym dobroczyńcom, którzy w jakikolwiek sposób wspierają funkcjonowanie naszej
parafii. „Bóg zapłać” z całego serca!
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży
„Nasza Droga”.
12. Komunikat Kurii Diecezjalnej o Pielgrzymce Kół Różańcowych do Radomyśla.

