XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela września. W liturgii wspominamy dziś Św. Archaniołów: Michała, Rafała
i Gabriela. Jest to dzień imienin ks. prał. Michała Józefczyka, pamiętajmy o nim we wdzięcznej
modlitwie. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remont katedry sandomierskiej. Dzisiaj o godz. 1730
nieszpory niedzielne z modlitwą do Aniołów.
2. Jutro – ostatni dzień września, zakończenie nabożeństw do Aniołów Bożych, ale nie zapominajmy
o tych naszych Niebieskich Posłańcach i korzystajmy z ich pośrednictwa, prosząc o pomoc w trudnych
sprawach. Jutro po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na spotkanie nauczycieli z KSNiP.
3. We wtorek – 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 i przygotowanie rozważań. We wtorek przypada także IX rocznica
nawiedzenia naszej parafii przez Panią Fatimską w znaku figury fatimskiej.
4. W środę – 02.10. – wsp. św. Aniołów Stróżów. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730. Adorację poprowadzi Wspólnota dla Intronizacji
i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym
o godz. 1730. O godz. 1630 zbiórka dla kandydatów na ministranta. Po Mszy św. spotkanie
Stowarzyszenia Krwi Chrystusa oraz Oazy.
6. W I piątek miesiąca – 04.10. – wsp. św. Franciszka z Asyźu. Od godz. 1400 odwiedziny chorych
w mieszkaniach. Od godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. O godz.
1730 nabożeństwo różańcowe. Mszą św. o godz. 1800 w naszym kościele rozpocznie się całodobowa
adoracja w ramach Wielkiej Nowenny Adoracyjnej przed świętem Chrystusa Króla. Adoracje
podejmują Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ z parafii naszego miasta. Nasza parafia zaproszona
jest do wspólnego czuwania w godzinach nocnych od godz. 100 do godz. 500 rano. Bardzo gorąco
zachęcamy wszystkie wspólnoty oraz wszystkich parafian do udziału w wyznaczonym nocnym
czuwaniu oraz innych godzinach. Szczegółowy program oraz grafik dla parafialnych wspólnot i grup
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń. W piątek po Mszy św. w salce parafialnej spotkanie Straży
Honorowej NSPJ.
7. W I sobotę miesiąca – 05.10. – wsp. św. Faustyny Kowalskiej. W tym dniu wyjątkowo ze względu
na trwająca adorację, o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe w intencji wynagradzającej
i zakończenie całodobowej adoracji Mszą św. o godz. 1800. Po Mszy św. nie będzie już
dodatkowego nabożeństwa. W sobotę na spotkanie przy ognisku w parku parafialnym o godz.
1530 zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież przynależącą do grup parafialnych oraz dzieci
świetlicowe. Na Mszy św. o godz. 1800 modlić się będziemy za przyczyną św. Siostry Faustyny –
Apostołki Miłosierdzia za PZC, który przeżywa w tym roku 10 rocznicę swego powstania i swej
działalności charytatywnej w naszej parafii.
W przyszłą sobotę odbędzie się III Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sulisławic.
Chętnych do wzięcia udziału w tym spotkaniu, prosimy o zapisanie się w zakrystii.
Również w przyszłą sobotę o godz. 930 w kościele św. Barbary odbędzie się spotkanie osób żyjących
w związkach niesakramentalnych. Zachęcamy zainteresowanych do udziału. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, o godz. 1650 wykład maryjny, po nim nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Zbiórka do puszek na Kościół w Syrii.
9. PZC zaprasza na pielgrzymkę do Kałkowa w dniu 20 października. Zapisy w zakrystii.
10. „Bóg zapłać” jednej parafiance z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 46 - 60 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni. Msza św. w intencji parafian z tego bloku w czwartek o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 15.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

