XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w ostatni tydzień września. Dziś o godz. 1730
nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro – 23.09. – wsp. św. o. Pio z Pietrelciny, k.
3. We wtorek – 24.09. - o godz. 1700 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej
Przenajdroższej Krwi.
4. W środę – 25.09. – wsp. bł. Władysława z Gielniowa, k. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja połączona z nabożeństwem przebłagalnym za grzechy przeciwko życiu o godz.
1730. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie PZC.
5. W czwartek o godz. 1630 spotkanie dla chłopców, którzy chcą zostać ministrantami. Po
Mszy św. spotkanie dla młodzieży oazowej. O godz. 2000 Rycerze Kolumba zapraszają
na film o św. Franciszku, po nim o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel
Jasnogórski. Zapraszamy wszystkich do udziału w modlitwie apelowej.
6. W piątek – 27.09. – wsp. św. Wincentego a Paulo, k. Na Mszę św. wieczorową
i spotkanie po niej prosimy młodzież przynależącą do KSM oraz chętnych, którzy
chcieliby przynależeć do tej młodzieżowej wspólnoty.
7. W sobotę – 28.09. – wsp. Św. Wacława, m. Dzień imienin ks. bpa Seniora Wacława
Świerzawskiego. O godz. 800 z pod świątyni nastąpi wyjazd autokarowej pielgrzymki
do Huty Komorowskiej, gdzie zwiedzimy muzeum kard. A. Kozłowieckiego – Apostoła
Afryki, następnie nawiedzimy sanktuarium

MB Madonny z Puszczy w Ostrowach

Tuszowskich oraz sanktuarium MB Rzeszowskiej wraz z Ogrodami Bernardyńskimi. Są
jeszcze miejsca na tę pielgrzymkę, zatem zachęcamy do skorzystania z niej w kończącym
się Roku Wiary. Zapisy w zakrystii.
8. W przyszłą niedzielę w Hucie Komorowskiej odbędą się VI Dni Kardynała
Kozłowieckiego. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 – 45 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 155 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji
w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego
bloku, m. od 46 – 60.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

