XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.08.2014.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wchodzimy w ostatni tydzień miesiąca sierpnia. O godz. 17 30
nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro – 25.08. – o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko życiu.
3. We wtorek – 26.08. – uroczystość NMP Częstochowskiej. Tego dnia Polacy łączą
się ze swoją Matką na Jasnej Górze, by dziękować Jej za opiekę i przez Jej orędownictwo
powierzać Bogu naszą przyszłość. Msze św. w tym dniu będą o godz. 7 00, 9 00, 16 30
i 18 00 . Nabożeństwo Maryjne w tym dniu o godz. 1740 , w czasie którego odnowimy
Jasnogórskie Śluby Narodu. Zachęcamy do uczestnictwa w świątecznych Mszach św.
Jest to dzień modlitwy i postu za cierpiących chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
O godz. 2100 comiesięczny Apel Jasnogórski, na który również serdecznie
zapraszamy.
4. W środę – 27.08. – wsp. św. Moniki. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Msza św. wieczorowa dziękczynna za kanonizację Jana
Pawła II.
5. W czwartek – 28.08. – wsp. św. Augustyna, b. dK.
6. W piątek – 29. 08. – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
7. W sobotę o godz. 700 z przed kościoła nastąpi wyjazd autokarowej pielgrzymki do
Radecznicy i Zamościa. Prosimy zapisane osoby o wpłacenie należnej kwoty. Jest
jeszcze kilka wolnych miejsc. Chętnych prosimy o zapisanie się najpóźniej do wtorku.
8. Zbliża się nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież zachęcamy do
skorzystania w najbliższych dniach z sakramentu pokuty, by w ten czas pracy i nauki
wejść po Bożemu i z Bożym błogosławieństwem.
9. Przypominamy, iż 26 – 27 września w Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się zjazd
absolwentów wszystkich roczników z okazji 105 – lecia Szkoły. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
10. Na tablicy ogłoszeń znajdują się inne ważne ogłoszenia, m.in. o bezpłatnych
badaniach mammograficznych dla kobiet oraz o rekrutacji młodzieży do udziału
w bezpłatnym projekcie „Gwarancje dla młodzieży”. Zainteresowanych prosimy
o zapoznanie się z w/w propozycjami.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 1 – 30 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 450 zł. Pracowało 10 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 30 – 60.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do dzisiejszego „Gościa
Niedzielnego” dołączona jest płyta z pierwszą częścią „Dzienniczka” św. Faustyny.
13. W sobotę w parafii św. Barbary Mszą św. o godzinie 1245 rozpocznie się Dzień
Wspólnoty Ruchu Światło – Życie Diecezji Sandomierskiej. Zakończenie Modlitwą
Uwielbienia o godz. 1730 na Placu Bartosza Głowackiego.

