XXIX NIEDZIELA ZWYKLA – 19.10.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Misyjny, który w tym roku
przeżywamy pod hasłem: „Z Ewangelią do narodów”. Modlimy się w intencji misji
i misjonarzy. To wielkie dzieło misyjne wspieramy także składając ofiary na Papieskie Dzieła
Misyjne. Dziś odbywa się w kościołach polskich liczenie wiernych. Nowenna do św. Michała
Archanioła i nabożeństwo różańcowe w intencji misji dziś o godz. 1700.
2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na
różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Gromadźmy się zatem na
nabożeństwach różańcowych, by wypraszać światu i sobie potrzebne siły i łaski. Nabożeństwa
w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 20.10. – wsp. św. Jana Kantego, k. Na Mszę św. wieczorową i pierwsze spotkanie
w ramach przygotowania do bierzmowania, prosimy młodzież klasy I gimnazjum wraz
z rodzicami. Przypominamy, że przygotowanie do tego sakramentu odbywa się w parafii
zamieszkania i trwa przez 3 lata.
4. We wtorek – 21.10. – wsp. bł. Jakuba Strzemię, b. W tym dniu z racji Tygodnia Misyjnego
modlitwę różańcową o godz. 1730 i Eucharystię poprowadzi ks. Daniel Koryciński - dyrektor
Papieskich Dzieł Misyjnych w naszej diecezji, który uwrażliwi nas na potrzebę pomocy misjom.
O godz. 2030 rozpocznie się Nawiedzenie naszej parafii przez Figurę Św. Michała Archanioła
z Groty na Gargano. Program tego Nawiedzenia będzie wyglądał następująco:
WTOREK – 21.10.
Godz. 2000 - nabożeństwo oczekiwania i wyjście procesyjne po Figurę
Św. Michała Archanioła
Godz. 2030 – wprowadzenie i powitanie Figury
Godz. 2100 – Apel Jasnogórski z konferencją
Godz. 2200 – film o sanktuarium w Monte Sant’ Angelo
ŚRODA – 22.10.
Godz. 630 – Godzinki o św. Michale Archaniele
Godz. 700 – Msza św. z konferencją, egzorcyzmem i przyjęciem
szkaplerza Św. Michała Archanioła
Godz. 900 – Msza św. dla osób chorych i starszych z błogosławieństwem
Godz. 1115 – Msza św. dla dzieci z błogosławieństwem
Godz. 1500 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i adoracja
Najświętszego Sakramentu z modlitwą wstawienniczą
Godz. 1630 – 1730 – sakrament pojednania
Godz. 1715 – Modlitwa różańcowa z rozważaniami anielskimi
Godz. 1800 – Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów
Po Mszy św. akt oddania się św. Michałowi, przyjęcie Szkaplerza i cicha
osobista modlitwa do Św. Michała Archanioła
Godz. 2000 – pożegnanie i procesyjne wyprowadzenie Figury Św. Michała
Archanioła.
5. W środę – 22.10. –przypada święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu,
dlatego wsp. św. Jana Pawła II przeniesione jest w naszej diecezji na dzień 25 października.
6. W czwartek o godz. 1630 zbiórka dla chłopców, którzy pragną służyć przy ołtarzu jako
ministranci. Po Mszy św. spotkanie grupy oazowej.
7. W piątek – 24.10 - o godz. 1700 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. O godz.
1530 spotkanie dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie
Rycerzy Kolumba.
8. W sobotę – 25.10. – wsp. św. Jana Pawła II. Nabożeństwo różańcowe w intencji przebłagania
za grzechy przeciwko życiu.

9. Przyszłą niedzielę przeżyjemy w duchowej łączności ze św. Janem Pawłem II goszcząc w naszej
parafii jego Relikwie. W tym dniu będzie głoszone przez ks. Wiesława Surmę naszego byłego
wikariusza okolicznościowe słowo i będziemy mieli okazję ucałować relikwie tego Św. Papieża
Polaka. Tę wyjątkową niedzielę zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 2100. W przyszłą
niedzielę miesiąca nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
10. Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Porządkując groby
naszych drogich zmarłych, ofiarujmy im nade wszystko dar modlitwy, Mszy św. sprawowanej
w ich intencji, Komunii św. i odpustów. Przygotujmy się zatem duchowo korzystając
w najbliższym czasie z sakramentu pokuty. Ofiarujmy naszym zmarłym modlitwę
wypominkową. Na stoliku za ławkami wyłożone są kartki wypominkowe, można je sobie
zabrać i wypisane składać w zakrystii lub wrzucać na tacę.
11. W dniach 21 – 28 luty 2015 r. organizowana jest 8 dniowa pielgrzymka do Ziemi Świętej.
Wylot samolotem z Rzeszowa. Zachęcamy parafian do skorzystania z tej wyjątkowej oferty. Osoby
zainteresowane prosimy o zgłoszenie się najpóźniej do końca października. Szczegółowy program
wywieszony jest na tablicy ogłoszeń.
12. W naszej diecezji organizowana jest zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci na Ukrainę.
W/w rzeczy prosimy składać do zakrystii w terminie do 27 października.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Armii Krajowej, m. od 1 – 22 za pełniony dyżur
w świątyni i ofiarę 140 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 23 – 44.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się”
z bardzo ciekawymi artykułami, adresowany do dzieci „Mały Gość Niedzielny” oraz kalendarze na
przyszły rok.

