XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.09.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś przypada 74 rocznica rozpoczęcia II wojny światowej, naszą modlitwą otaczamy wszystkie
ofiary tamtych wrześniowych dni. Codziennie we wrześniu modlić się będziemy do Aniołów Bożych.
Dziś o godz. 1655 kolejny wykład, po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych. Bardzo prosimy wszystkich przynależących do róż różańcowych o obecność na tychże
nabożeństwach i zmianach tajemnic.
2. Jutro – 02.09. - rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. na rozpoczęcie roku
szkolnego o godz. 800. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców do wspólnej
modlitwy upraszającej Boże błogosławieństwo na czas edukacji szkolnej i religijnej. Apelujemy
przy tej okazji do rodziców, aby z waszą pomocą dzieci i młodzież solidnie i z zaangażowaniem
uczestniczyły w katechezie szkolnej, w niedzielnej Eucharystii i życiu sakramentalnym. Jutro po
Mszy św. wieczorowej powakacyjna zbiórka dla wszystkich ministrantów.
3. We wtorek – 03.09. – wsp. św. Grzegorza Wielkiego, pap. d.K. O godz. 815 Msza Św. dla Szkoły
Społecznej na rozpoczęcie roku szkolnego.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Wspólnota dla Intronizacji
i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Mszą św. o godz. 1800 rozpoczniemy nowy rok ewangelizacji.
Zapraszamy zatem wszystkie grupy i wspólnoty istniejące przy parafii, a więc: dziecięce,
młodzieżowe i dorosłych. Po Mszy św. odbędzie się wspólne spotkanie na którym nakreślimy
wspólny plan działania. Liczymy na obecność przedstawicieli wszystkich wspólnot i grup
duszpasterskich.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia
Krwi Chrystusa oraz Oazy młodzieżowej.
6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1630 odbędzie
się spotkanie dla dzieci przynależących do Kółka Dzieciątka Jezus oraz wszystkich chętnych.
O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź święta. Zachęcamy dzieci
i dorosłych do praktykowania nabożeństw pierwszo piątkowych. Przypominamy iż istotą tego
nabożeństwa jest uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii Św. w tym dniu. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz. 1900 spotkanie powakacyjne dla młodzieży z KSM.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie KPRM. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się
nabożeństwo pierwszo sobotnie, które potrwa do godz. 2000.
8. W przyszłą – II niedzielę miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone są szczególnie na
inwestycje parafialne. Na Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych
dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. W parafii OO. Dominikanów uroczystość
odpustowa i Niedziela z Matką Bożą Dzikowską w formie pikniku. Program na tablicy ogłoszeń.
9. Zbliża się Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej, które będzie miało miejsce w tym
roku w Nisku, w dniach od 20 – 22 września. Zachęcamy młodzież klas gimnazjalnych oraz
młodzież starszą do udziału w tym pięknym i wartościowym spotkaniu. Chętni proszeni są
o zapisywanie się na wyjazd i zabranie z zakrystii formularzy zgłoszeniowych, które należy
wypełnić i potwierdzić w kancelarii parafialnej. Koszt pobytu wynosi 20 zł plus przejazd.
10. Świetlica Parafialna Caritas zaprasza po wakacyjnej przerwie dzieci w wieku od 6 do 14 lat
do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych. Świetlica czynna będzie od 9 września, w godz. od
1400 do 1630. Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do nauczycieli i wychowawców o pomoc
w opiece nad dziećmi w formie wolontariatu.
11. Firma Słuchmed zaprasza wszystkich chętnych na wykonanie bezpłatnych badań słuchu, które
odbędą się 5 września przy Placu B. Głowackiego, w godz. od 900 do 1600. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 13 przy ul. Skalna Góra, m. od 16-30 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 180 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 14 przy ul. Skalna Góra, m od 1 -15.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
14. Dziś gościmy p. Ewę Suchocką wolontariuszkę z Ruchu Twórczego Osób Niepełnosprawnych
„Filantrop”, która skieruje do nas kilka słów zwracając się z pewnym apelem. Posłuchajmy.

