XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.09.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela września. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remont sandomierskiej
katedry. Na Jasnej Górze gromadzą się przedstawiciele rodzin oraz środowiska policyjnego z racji
swej dorocznej pielgrzymki. W naszej świątyni o godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy
przeciwko życiu z modlitwą do św. Michała Archanioła.
2. Jutro o godz. 1700 spotkanie dla kandydatów na ministranta. Zachęcamy gorąco chłopców ze
szkoły podstawowej, aby włączyli się w służbę ministrancką. O godz. 2000 zapraszamy na film
biblijny, natomiast o godz. 2100 na comiesięczny Apel Jasnogórski. Jutro przypada dzień imienin
ks. Damiana, zatem na Mszy św. wieczornej będziemy się modlić w intencji Solenizanta.
3. We wtorek – 27.09. – wsp. Św. Wincentego a Paulo, k. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się
pierwsze spotkanie dla rodziców dzieci klasy III ze szkoły podstawowej, które w tym roku
przygotowują się do I Komunii Św. Przypominamy, że przygotowanie do przyjęcia sakramentów
świętych i ich przyjęcie według zaleceń Kościoła w Polsce odbywa się w parafii zamieszkania.
4. W środę – 28.09. – wsp. Św. Wacława, m. Dzień imienin ks. bpa Seniora Wacława
Świerzawskiego. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Na Mszę św. o godz. 1800 i pierwsze
spotkanie w ramach trzyletniego przygotowania do bierzmowania, prosimy młodzież klasy
I gimnazjum z terenu naszej parafii wraz z rodzicami. Po Mszy św. comiesięczne spotkanie
PZC. W środę o godz. 1500 odbędzie akcja modlitewna: „Koronka do Bożego Miłosierdzia na
ulicach miast i świata”. W naszym mieście odbędzie się na Placu Bartosza Głowackiego. Szczegóły
na plakatach.
5. W czwartek – 29.09. – Święto św. Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała. Uroczystość
odpustowa w parafii Wielowieś. Pamiętajmy w modlitwie o śp. ks. Michale Józefczyku.
6. W piątek - 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. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie
młodzieżowej grupy wolontariackiej.
7. W sobotę – 01.10. – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. dK. W sobotę rozpocznie się
miesiąc modlitwy różańcowej, dlatego gorąco zachęcamy do podjęcia tej modlitwy, o którą tak
prosi Matka Najświętsza. 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 w piątek na tablicy ogłoszeń, dlatego prosimy o zapoznanie się z nim.
Jest to I sobota miesiąca. O godz. 1700 spotkanie KPRM. O godz. 1730 nabożeństwo różańcowe,
a po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, pierwszo sobotnia medytacja i cicha
adoracja zakończona błogosławieństwem o godz. 1930.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych.
9. W sobotę – 01.10. - odbędzie się VI Diecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych do sanktuarium
MB Szkaplerznej w Stalowej Woli - Rozwadowie. Chętni do udziału w tej pielgrzymce mogą zapisać
się najpóźniej do wtorku na listę w zakrystii. O szczegóły na temat wyjazdu, prosimy pytać w środę
lub czwartek w zakrystii.
10. ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 wraz z parafią św. Barbary organizuje zbiórkę darów dla
mieszkańców parafii w Złoczowie na Ukrainie. Szczegóły na okolicznościowym plakacie.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 31- 60 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 280 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z bloku nr 3 przy ul. Kosmonautów.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest „Mały Gość Niedzielny” adresowany dla
dzieci oraz miesięcznik rodzin katolickich „Nasza Arka”, zaś do „Gościa Niedzielnego” dołączony
jest film „Bóg nie umarł”.

