XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14.09.2014.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna IV Tydzień Wychowania, który w tym roku przeżywamy pod
hasłem: „Prawda fundamentem wychowania”. Tydzień ten ma na celu podkreślić rolę
wychowania, którego celem ma być integralny rozwój człowieka. Nabożeństwo niedzielne dziś
o godz. 1730. Dziś jeszcze młodzi mogą się zapisać na Diecezjalne Spotkanie Młodych, które
odbędzie się w dniach od 19 – 21 września w Sandomierzu. W zakrystii są do pobrania formularze
zgłoszeniowe.
2. Codziennie w modlitwie po Mszy św. polecamy wspólnotę Kościoła opiece św. Aniołów.
3. Jutro – 15.09. – wsp. NMP Bolesnej.
4. We wtorek – 16.09. – wsp. Świętych Męczenników: Korneliusza i Cypriana. Po Mszy św.
wieczorowej odbędzie się spotkanie dla LSO. Na to spotkanie bardzo prosimy również rodziców
naszych ministrantów i lektorów, w celu omówienia ważnych spraw związanych ze służbą
ministrancką.
5. W środę – 17 września – przypada 75 rocznica zdradzieckiej napaści Rosji sowieckiej na Polskę.
Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tamtych dni. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
połączona z Godzinkami do Dzieciątka Jezus. Msza św. wieczorowa w intencjach
powierzonych Dzieciątku Jezus, a po niej nabożeństwo. Pamiętajmy jak wiele łask możemy
wyprosić u Jezusa dla siebie samych, naszych rodzin i każdego w potrzebie. Dlatego gorąco
zachęcamy do licznego uczestnictwa w tym nabożeństwie, szczególnie zachęcamy do udziału
dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus oraz matki oczekujące potomstwa. Po Mszy św. i
nabożeństwie zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci klas II ze Szkoły Podstawowej nr 3
oraz ze Szkoły Społecznej. Po Mszy św. spotkanie dla scholii.
6. W czwartek – 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, z. – Patrona dzieci i młodzieży. Na Mszę
św. o godz. 1800 zapraszamy dzieci i młodzież. O godz. 1700 odbędzie się spotkanie dla
chłopców, którzy pragną zostać ministrantami. Rodziców prosimy, aby zachęcali swe dzieci do
włączenia się w życie grup parafialnych. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie dla młodych
przed wyjazdem na Diecezjalne Spotkanie Młodych do Sandomierza.
7. W sobotę – 20.09. – wsp. Świętych Męczenników Koreańskich.
8. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
9. Diecezjalne Studium Organistowskie przy Instytucie Teologicznym w Sandomierzu ogłasza
nabór na nowy rok akademicki. Egzamin wstępny odbędzie się 30 września o godz. 900
w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu. Dla zainteresowanych szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. KIK organizuje w dniu 20 września pielgrzymkę do Częstochowy. Informacje bliższe na
tablicy ogłoszeń.
11. Firma „Słuchmed” zaprasza wszystkich chętnych na wykonanie bezpłatnych badań słuchu
w dniu 17 września przy Placu B. Głowackiego, w godz. 900 – 1600.
12. W dniu 4 października br. w sanktuarium MB Saletyńskiej w Ostrowcu Św. odbędzie się IV
pielgrzymka Kół Żywego Różańca. Prosimy, aby przedstawiciele z każdej róży uczestniczyli w tej
pielgrzymce. Szczegóły na temat wyjazdu będą podane w późniejszym czasie.
13. W dniach 26 – 28 wrzesień odbędą się w Hucie Komorowskiej VII Dni Kard. Adama
Kozłowieckiego. Szczegóły na okolicznościowym plakacie.
14. Przypominamy o organizowanych we wrześniu zjazdach absolwentów LO oraz „Górnika”.
15. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, jak również za każdą ofiarę i pracę
dla parafii.
16. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 1 przy ul. Narutowicza za sprzątanie świątyni i ofiarę 200
zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 2 przy ul. Narutowicza.
17. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest
część druga „Dzienniczka” św. Faustyny.

