XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.09.2014.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – modlimy
się o to, aby media służyły budowaniu prawdy, miłości i sprawiedliwości w świecie.
Nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. We wtorek – 23.09. – wsp. św. o. Pio z Pietrelciny, k. Po Mszy św. zbiórka dla LSO.
3. W środę – 24.09. - o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem do
Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie
POAK, PZC oraz scholii.
4. W czwartek – 25.09. – wsp. bł. Władysława z Gielniowa, k. O godz. 1700 spotkanie dla
chłopców, którzy pragną zostać ministrantami. O godz. 1730 nabożeństwo
wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św. spotkanie dla młodzieży
oazowej. Zapraszamy młodzież chętną do pogłębiania swej wiary w grupie oazowej.
5. W piątek – 26.09. – przypada dzień imienin ks. Damiana, zatem na Mszy św.
wieczorowej będziemy się modlić w intencji Solenizanta. O godz. 1630 spotkanie dzieci
z Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla młodzieży,
która chciałaby uczestniczyć w KSM oraz spotkanie Rycerzy Kolumba. O godz. 2100 Apel
Jasnogórski. Zapraszamy wszystkich do udziału w modlitwie apelowej.
6. W sobotę – 27.09. – wsp. św. Wincentego a Paulo, k.
7. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze w Częstochowie odbędzie się XXX Pielgrzymka
Małżeństw i Rodzin oraz Ogólnopolska Pielgrzymka Środowiska Policyjnego, natomiast
w Hucie Komorowskiej odbędą się centralne obchody VII Dni Kardynała
Kozłowieckiego. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń. W przyszłą niedzielę
przypada dzień imienin ks. bpa Seniora Wacława Świerzawskiego.
8. W dniu 4 października w Ostrowcu Św. odbędzie się pielgrzymka Kół Żywego
Różańca. Zachęcamy przedstawicieli róż różańcowych do udziału w wyjeździe na to
spotkanie. Zapisy na listę w zakrystii do soboty 27 września.
9. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o poszukiwaniu wolontariuszy do drużyny
Szlachetnej Paczki. Zgłoszenia do 20 października br.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 2 przy ul. Narutowicza za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 270 zł. Pracowało 10 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 3 przy ul. Narutowicza.
11. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma
dla młodzieży „Droga”. Można w dalszym ciągu zabrać sobie obrazy podarowane przez
p. Zdzisława ze Stalowej Woli.

