XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.09.2014r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś pierwsza niedziela września. Na Mszy św. o godz. 12 00 poświęcenie tornistrów
i przyborów szkolnych dzieci z klasy I szkoły podstawowej. Od godz. 1500 do 1600 poradnictwo
prawne. O godz. 1600 Msza św. O godz. 1655 wykład maryjny, po nim nabożeństwo różańcowe
i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś na Jasnej Górze gromadzą się rolnicy na corocznej
pielgrzymce dziękczynnej za tegoroczne plony.
2. Przez cały miesiąc wrzesień po Mszy św. wieczorowej przyzywamy opieki św. Aniołów Bożych.
3. Jutro przypada święto Narodzenia NMP. Msze św. jak w dzień powszedni. Uroczystość
odpustowa w parafii OO. Dominikanów. Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach.
4. We wtorek po Mszy św. wieczorowej zbiórka dla LSO. Zapraszamy szczególnie tych
ministrantów, którzy jeszcze nie wrócili do służby przy ołtarzu po wakacjach.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Na Mszę św. i pierwsze powakacyjne spotkanie
zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum wraz z rodzicami. Po Mszy
św. odbędzie się spotkanie dla scholii. Zapraszamy dziewczynki i chłopców, którzy dysponują
dobrym głosem, aby włączyły się do scholii.
6. W czwartek – 11.09. – przypada XIII rocznica tragicznego zamachu terrorystycznego na Word
Trade Center. Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tej tragedii i wypraszajmy u Boga pokój na
świecie. W czwartek na godz. 1700 zapraszamy chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami.
Zaproszenie kierujemy do chłopców klas III, jak też starszych. Na Mszę św. i spotkanie po niej
prosimy kandydatów do bierzmowania z II klasy gimnazjum wraz z rodzicami.
7. W piątek o godz. 15 00 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zakończone
Mszą św. o godz. 18 00. Na Mszy św. o godz. 1800 dziękować będziemy za dar siódmej rocznicy
Intronizacji NSPJ w naszej parafii oraz ponowimy nasze oddanie się Chrystusowi Królowi. Na
godz. 1630 prosimy na spotkanie dzieci, które chcą przynależeć do Kółka Rycerzy Dzieciątka
Jezus. O godz. 1900 spotkanie dla młodzieży z KSM. Zapraszamy młodzież do włączenia się w to
stowarzyszenie.
8. W sobotę – 13. 09. – wsp. św. Jana Chryzostoma, b. dK. Mszą świętą o godz. 1800 rozpocznie
się Nabożeństwo Fatimskie wg stałego porządku. Zapraszamy do udziału, szczególnie na
modlitwę różańcową o godz. 2015 i procesję fatimską. W kościele na Serbinowie o godz. 1800
Msza św., a po niej procesja do figury Serca Pana Jezusa w XVII rocznicę Intronizacji NSPJ
w naszym mieście. Zachęcamy do udziału. O godz. 930 w parafii św. Barbary odbędzie się
spotkanie dla związków niesakramentalnych.
9. W przyszłą niedzielę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ gromadzą się na Ogólnopolskim Czuwaniu Nocnym na Świętym
Krzyżu. Wyjazd autokarem niedzielę o godz. 1730, powrót po skończonej adoracji w poniedziałek
rano. Zapisy w zakrystii. W Majdanie Królewskim o godz. 1500 odbędzie się spotkanie dla
pielgrzymów z grupy bł. Wincentego.
Ofiary z przyszłej – II niedzieli miesiąca przeznaczone będą szczególnie na trwające inwestycje
parafialne. Trwa jeszcze malowanie ścian wnętrza świątyni oraz wykonaliśmy nieznaczne
modyfikacje sztukaterii oraz kolorystyki części ścian.
10. Zapraszamy młodzież do udziału w XVII Diecezjalnym Spotkaniu Młodych, które
odbędzie się 19 – 21 września w Sandomierzu. Chętni proszeni są o zapisywanie się na wyjazd
i zabranie z zakrystii formularzy zgłoszeniowych. Zapisy do przyszłej niedzieli.
11. Dyrekcje Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół im. Ks. Stanisława Staszica /dawny
Górnik/ zapraszają na Zjazd Absolwentów. W Liceum w dniach 26 – 27 wrzesień, w Górniku
27 – 28 wrzesień.
12. W ramach kampanii Pacjenci Pacjentom odbędzie się w dniu 11.09. o godz. 1300 w ŚDK TSM
spotkanie edukacyjne na temat roli żywienia w chorobie nowotworowej. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 3 przy ul. Kosmonautów za sprzątanie świątyni i ofiarę 260
zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z bl. nr 1 przy ul. Narutowicza.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodych „Droga”.

