XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.09.2015.
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. Codziennie w modlitwie po Mszy św. polecamy naszą wspólnotę opiece
św. Aniołów. Te nabożeństwa pomagają nam odkrywać, że miłosierny Bóg troszczy się
o nas także przez to, że posyła nam swoich Aniołów, aby nas strzegli i pomagali
w zbawieniu.
3. Jutro – 21.09. – święto św. Mateusza, Ap. i Ew. W naszej diecezji rozpoczynają się jutro
Dni Życia Konsekrowanego, które mają na celu uświadomienie nam znaczenie i potrzebę
osób konsekrowanych we współczesnym świecie. Po Mszy św. wieczornej zbiórka LSO.
4. W środę – 23.09. – wsp. św. o. Pio z Pietrelciny, k. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja.
Po Mszy św. spotkanie dla Scholii.
5. W czwartek o godz. 1630 zbiórka dla kandydatów na ministranta. O godz. 1715
nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. Po Mszy św. na krótkie spotkanie do
Świetlicy Parafialnej prosimy mężczyzn przynależących do Róży św. Józefa, w celu
omówienia ważnych spraw organizacyjnych.
6. W piątek – 25.09. – wsp. bł. Władysława z Gielniowa, k. O godz. 1600 w Świetlicy
spotkanie dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus. O godz. 1730 nabożeństwo
wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy, szczególnie Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Po Mszy wieczornej
spotkanie dla Rycerzy Kolumba.
7. W sobotę o godz. 2100 Apel Jasnogórski. Zapraszamy wszystkich do udziału
w modlitwie apelowej.
8. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze odbędzie się XXXI Ogólnopolska Pielgrzymka
Małżeństw i Rodzin. Z naszego miasta jest organizowany wyjazd autokarem. Gdyby ktoś
chciał wziąć udział w tej pielgrzymce, to prosimy o zapisanie się dzisiaj w zakrystii.
W przyszłą niedzielę przypada dzień imienin ks. Damiana, zatem na Mszy św. wieczorowej
będziemy się modlić w intencji Solenizanta.
9. W dniu 3 października w Ożarowie odbędzie się pielgrzymka Kół Żywego Różańca.
Zachęcamy przedstawicieli róż różańcowych do udziału w wyjeździe na to spotkanie. Zapisy
na listę w zakrystii.
10. Gorąco zachęcamy do udziału w dekanalnym nocnym czuwaniu w intencji powołań na
Jasnej Górze, w dniu 12/13 października. Szczegóły podamy przyszłą niedzielę. Zapisy
w zakrystii.
11. PZC informuje, że w czwartek 24 września br. o godzinie 1130 będzie transport
artykułów spożywczych za sierpień i wrzesień. Prosimy zainteresowane osoby o terminowy
odbiór i pomoc w rozładunku.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 11 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 - 30 za pełniony
dyżur porządkowy i ofiarę 150 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 12 przy ul. Skalna Góra,
m. od 1 – 15.
13. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Droga”.

