XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.10.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1655 comiesięczny wykład, a po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej darmowe porady prawne.
2. W naszych katolickich świątyniach rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy
wszystkich do licznego udziału w tych pięknych nabożeństwach, które odprawiane są w naszym
kościele w dni powszednie o godz. 1730. O prowadzenie nabożeństw prosimy poszczególne
wspólnoty i grupy parafialne. Grafik jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, dlatego prosimy
o zapoznanie się z nim.
3. Jutro na nabożeństwie o godz. 1730 i Mszy św. zgromadzą się z rodzicami dzieci przygotowujące
się do I Komunii Św., które otrzymają poświęcone różańce. O godz. 1700 spotkanie dla chłopców,
którzy pragną zostać ministrantami. Po Mszy wieczornej zbiórka dla LSO.
4. We wtorek - 04.10. – wsp. Św. Franciszka z Asyżu. Po Mszy wieczornej zgromadzimy się na krótką
modlitwę przy figurze św. Franciszka. We wtorek Mszą św. o godz. 1800 w kościele Miłosierdzia
Bożego na Dzikowie rozpocznie się całodobowa adoracja Wspólnot dla Intronizacji NSPJ
z parafii naszego miasta. Nasza parafia zaproszona jest do wspólnego czuwania w środę od godz.
600 do godz. 900. Bardzo gorąco zachęcamy parafian do uczestnictwa we Mszy św. rozpoczynającej
adorację oraz do udziału w wyznaczonym czuwaniu.
5. W środę – 05.10. – wsp. Św. Faustyny Kowalskiej – Apostołki Bożego Miłosierdzia. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730. Po Mszy św.
spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym.
7. W piątek – 07.10. – wsp. NMP Różańcowej. Święto patronalne wszystkich róż różańcowych.
Jest to I piątek miesiąca, dlatego od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. O godz. 1730 nabożeństwo
różańcowe. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ oraz Młodzieżowej Grupy
Wolontariackiej.
8. W sobotę od godz. 1000 w Świetlicy Parafialnej odbędą się warsztaty „Objazdowe Muzeum
Archeologiczne” zorganizowane przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Zapraszamy do udziału
chętnych dorosłych i dzieci.
9. W przyszłą niedzielę – 09.10. - przeżywać będziemy XVI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan
Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia.” W tym dniu przeprowadzana będzie zbiórka do puszek
na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to także II niedziela miesiąca, stąd ofiary składane na
tacę przeznaczone będą szczególnie na trwające inwestycje parafialne.
10. Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Na stoliku za
ławkami wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane składać w zakrystii
lub na tacę.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Kosmonautów za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
220 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy ul. Narutowicza.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodzieży „Droga”. Można
również zabrać sobie ze stolika okolicznościowe czasopismo „ChiT”.
13. Jeszcze dzisiaj w MOSiRze trwa głosowanie na projekty obywatelskie, ogólno miejskie oraz nasze
osiedlowe. Zachęcamy do oddania swego głosu i wsparciu lokalnych inicjatyw.

