XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 11.09.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna VI Tydzień Wychowania, który w tym roku przeżywamy pod
hasłem: „Miłosierni jak Ojciec”. W tym roku refleksja skupiona będzie wokół tajemnicy Miłosierdzia
Boga i odpowiedzi człowieka, który go doświadcza. Zachęcamy do modlitwy w intencjach tego
tygodnia oraz konkretnych działań wychowawczych inspirowanych miłosierdziem. Dziś przypada 15
rocznica zamachu na World Trade Center. Polecajmy Bogu w modlitwie ofiary tego tragicznego
wydarzenia. O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne. O godz. 1500 w kościele św. Barbary spotkanie
popielgrzymkowe.
2. Jutro przypada IX rocznica Intronizacji NSPJ w naszej wspólnocie parafialnej, dlatego po Mszy
św. ponowimy akt Intronizacji w parafii oraz w naszych sercach. Msza św. wieczorowa w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. wieczornej prosimy na zbiórkę ministrantów
i lektorów.
3. We wtorek – 13.09. – wsp. św. Jana Chryzostoma, b.dK. O godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do
Św. Michała Archanioła. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie. Serdecznie
zapraszamy do udziału w nim, szczególnie na modlitwę różańcową o godz. 2015 i udział w procesji
fatimskiej ze świecami. W tym dniu przypada XIX rocznica Intronizacji NSPJ w naszym mieście.
Msza św. i procesja do Figury Serca Pana Jezusa na Serbinowie o godz. 1800.
4. W środę – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. jak w dzień powszedni.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. spotkanie scholii parafialnej.
5. W czwartek – 15.09. – wsp. NMP Bolesnej. Na spotkanie o godz. 1700 zapraszamy chłopców,
którzy chcieliby służyć podczas Mszy św. jako ministranci.
6. W piątek – 16.09. – wsp. św. Męczenników: Korneliusza i Cypriana.
7. W sobotę z racji 17 dnia miesiąca comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus wg stałego
porządku. Zapraszamy na nie szczególnie dzieci oraz rodziców oczekujących potomstwa. W tym dniu
przypada 77 rocznica zdradzieckiej napaści Rosji sowieckiej na Polskę. Pamiętajmy w modlitwach
o ofiarach tamtych dni.
8. W przyszłą niedzielę wspominać będziemy św. Stanisława Kostkę – patrona dzieci i młodzieży.
Zapraszamy zatem dzieci i młodzież do wspólnej modlitwy na Mszy św. o godz. 1200. Przyszła
niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Również w przyszłą niedzielę odbędzie
się zbiórka do puszek dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.
9. W dniu 13/14 września na Świętym Krzyżu odbędzie się ogólnopolskie nocne czuwanie Wspólnot dla
Intronizacji NSPJ.
10. W dniach 24/25 września na Jasnej Górze odbędzie się Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin.
Zainteresowanych wyjazdem prosimy o kontakt w zakrystii.
11. Fundacja im. Kard. Kozłowieckiego zaprasza na wystawę „Chińskie oblicza Matki Bożej”. Dziś jej
fragment prezentowany jest w naszym kościele. Całość wystawy można będzie obejrzeć w Muzeum
kard. Kozłowieckiego podczas IX dni Kardynała, które odbędą się w dniu 25 września. Szczegóły na
plakacie.
12. Duszpasterstwo kobiet i mężczyzn żyjących w związkach niesakramentalnych zaprasza na
powakacyjne spotkanie w dniu 17 września do Instytutu Teologicznego w Sandomierzu, na godz. 930.
13. Diecezjalne Studium Organistowskie ogłasza nabór na nowy rok akademicki. Naukę w nim mogą
podjąć uczniowie począwszy od gimnazjum oraz dorośli. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
14. W dniach od 22 do 24 września przeżywać będziemy w naszej parafii nawiedzenie Obrazu Świętej
Rodziny w ramach cyklicznej akcji ewangelizacyjnej organizowanej przez Rycerzy Kolumba.
Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę.
15. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, jak również za każdą pracę dla parafii.
16. Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 1 przy ul. Kosmonautów za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
250 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji jutro o godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki
dyżur parafian z bloku nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 1 – 30.
17. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy religijnej.

