XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.08.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj ostatnia niedziela sierpnia. Nieszpory niedzielne dziś o godz. 1730.
2. Jutro zakończenie nabożeństw za Ojczyznę. Od godz. 1730 możliwość spowiedzi dla dzieci
i młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty.
3. We wtorek – 01.09. – wsp. bł. Bronisławy, dz. Msza św. na rozpoczęcie roku dla dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wszystkich chętnych o godz. 8 00. Zapraszamy również do
uczestnictwa w niej nauczycieli, rodziców i opiekunów. Apelujemy przy tej okazji do rodziców,
aby z waszą pomocą dzieci i młodzież solidnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w katechezie
szkolnej, w niedzielnej Eucharystii i życiu sakramentalnym.
We wtorek przypada 76 rocznica wybuchu II wojny światowej. Polecajmy Bogu wszystkie ofiary
tamtych tragicznych dni i prośmy o pokój na świecie. Po Mszy św. wieczorowej powakacyjna
zbiórka dla wszystkich ministrantów.
4. Codziennie we wrześniu modlić się będziemy do Aniołów Bożych, wzywając ich
orędownictwa w naszych potrzebach.
5. W środę o godz. 815 Msza św. na rozpoczęcie roku dla Społecznej Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum. PZC zaprasza w tym dniu o godz. 1600 zainteresowanych rodziców wraz z dziećmi
na spotkanie organizacyjne w sprawie wznowienia działalności Świetlicy Parafialnej po przerwie
wakacyjnej. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Mszą św. o godz. 1800
rozpoczniemy nowy rok ewangelizacji. Zapraszamy zatem przedstawicieli wszystkich grup
i wspólnot istniejących przy parafii. Po Mszy św. odbędzie się wspólne spotkanie na którym
nakreślimy wspólny plan działania. Liczymy na obecność przedstawicieli wszystkich wspólnot
i grup duszpasterskich.
6. W czwartek – 03.09. – wsp. św. Grzegorza Wielkiego, pap. d.K. Z racji I czwartku miesiąca
o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
7. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź święta. Zachęcamy dzieci i dorosłych do
praktykowania nabożeństw pierwszo piątkowych. Przypominamy iż istotą tego nabożeństwa jest
uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii Św. w tym dniu. Po Mszy św. spotkanie Straży
Honorowej NSPJ.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KPRM. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się
nabożeństwo pierwszo sobotnie, które zakończy się o godz. 2000.
9. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie tornistrów i przyborów
szkolnych dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Z racji I niedzieli miesiąca
o godz. 1655 kolejny wykład, po nim nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych. Od
przyszłej niedzieli wznawiamy po wakacyjnej przerwie Mszę św. o godz. 1600. W parafii
OO. Dominikanów przyszła niedziela to dzień z Matką Bożą Dzikowską przeżywana w formie
pikniku. Program na tablicy ogłoszeń. W kościele św. Barbary o godz. 1500 odbędzie się
popielgrzymkowe spotkanie grupy św. Barbary.
10. W sobotę – 12 września w parafii na Serbinowie odbędzie się Dekanalny Dzień Małżeństw.
Tematyką tego dnia będzie „Komunikacja w małżeństwie”. Rozpoczęcie o godz. 900, a zakończenie
Mszą św. o godz. 1230 połączoną z odnowieniem ślubów małżeńskich. Zachęcamy do udziału w tym
dniu małżonków, szczególnie od 1 – 10 roku po ślubie. Na stoliku znajdują się specjalne
zaproszenia, które zainteresowani małżonkowie mogą sobie zabrać.
11. Serdecznie dziękujemy PZC, ks. Damianowi i wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania i przeżycia kolonii letniej dla 30 dzieci z naszej parafii.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-30 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 255 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 31 -60.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla dzieci
„Mały Gość Niedzielny”.

