XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.09.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela września. O godz. 1730 nieszpory niedzielne z modlitwą do Aniołów
Bożych. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remont katedry sandomierskiej. Dziś dzień imienin ks.
Damiana, otoczmy go zatem wdzięczną modlitwą.
2. Jutro – 28.09. – wsp. Św. Wacława, m. Dzień imienin ks. bpa Seniora Wacława Świerzawskiego.
Po Mszy św. wieczornej obowiązkowa zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów. O godz. 1500
Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach miast i wsi.
3. We wtorek – święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Uroczystość odpustowa
w parafii Wielowieś. Jest to dzień imienin ks. prał. Michała Józefczyka. Pamiętajmy o nim w naszej
modlitwie.
4. W środę – 30.09. – wsp. św. Hieronima, k. i dK. W tym dniu zakończymy nabożeństwa do
Aniołów, ale pamiętajmy o tych naszych Niebieskich Posłańcach i korzystajmy z ich pośrednictwa,
prosząc o pomoc w trudnych sprawach. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. spotkanie
dla PZC.
5. W czwartek – 01.10. – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. dK. Rozpocznie się miesiąc
modlitwy różańcowej, dlatego gorąco zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych,
które w naszej świątyni odprawiane będą w dni powszednie o godz. 1730. Po nabożeństwie
bezpośrednio Msza św. Dzieci uczęszczające na nabożeństwa będą otrzymywać okolicznościowe
obrazki. Nabożeństwa będą prowadzone przez wyznaczone grupy i stany. Grafik będzie
wywieszony od jutra na tablicy ogłoszeń, dlatego prosimy o zapoznanie się z nim. W środę przypada
XI rocznica nawiedzenia naszej parafii przez Panią Fatimską w znaku figury fatimskiej.
Jest to I czwartek miesiąca. O godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem
różańcowym o godz. 1730. O godz. 1630 zbiórka dla kandydatów na ministranta, prosimy wszystkich
zapisanych chłopców na spotkanie. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
6. W piątek – 02.10. – wsp. świętych Aniołów Stróżów. Jest to I piątek miesiąca, dlatego od godz.
1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. Od godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź św. O godz. 1730 nabożeństwo różańcowe. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół RM. O godz. 1730 nabożeństwo
różańcowe, a po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz medytacja zakończona
błogosławieństwem. W sobotę odbędzie się V Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do
sanktuarium w Ożarowie. Chętni do udziału w tej pielgrzymce mogą zapisać się jeszcze dzisiaj na listę
w zakrystii. Wyjazd w sobotę o godz. 800 z dworca PKS.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, o godz. 1655 comiesięczna prelekcja, po niej nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Szkoły Katolickie im. Jana Pawła II zapraszają
w przyszłą niedzielę na Szkolny Festyn „Strefa Aniołów”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
9. Duszpasterstwo Niesakramentalnych Związków Małżeńskich zaprasza małżeństwa, które żyją
w takich związkach na pielgrzymkę autokarową do Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach, w dniu 10
października. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. Jutro o godz. 1830 w Świetlicy parafialnej odbędzie się spotkanie dotyczące skutecznych metod
leczenia schorzeń kręgosłupa i stawów. Zaproszenie na to bezpłatne spotkanie można sobie zabrać ze
stolika za ławkami.
11. W dniu 12/ 13 października organizowany jest autokarowy wyjazd z parafii naszego dekanatu na
nocne czuwanie modlitewne w intencji powołań na Jasną Górę. Wyjazd w poniedziałek o godz.
1600, powrót we wtorek w godzinach dopołudniowych. Koszt 40 zł. Zapisy w zakrystii.
12. Rycerze Kolumba zachęcają do obejrzenia filmu pt. „Czy naprawdę wierzysz?”. Projekcja filmu
odbędzie się w TDK. Szczegóły na plakacie.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-15 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z tego samego bloku, m. od 16 – 30.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest „Mały Gość Niedzielny” adresowany dla
dzieci oraz miesięcznik rodzin katolickich „Nasza Arka”.
15. Komunikat Kurii Diecezjalnej o poradach przy Sądzie Biskupim w Sandomierzu.

