XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 10.09.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczynamy świętowanie Jubileuszu Intronizacji NSPJ w naszym mieście i parafiach.
Intronizacja NSPJ, to uznanie i przyjęcie władzy Pana Jezusa, poświęcenie się Bożemu Sercu
oraz obietnica porzucenia grzechu. Jest to zatem okazja dla tych wszystkich parafian, którzy tego
aktu dokonali 10 lat temu, aby go ponowili, natomiast ci parafianie, którzy chcieliby takiego aktu
Intronizacji Chrystusa w wymiarze osobistym, czyli w swoim sercu i życiu dokonać, będą mogli to
uczynić podczas nabożeństwa po Mszy św. Bardzo prosimy, aby osoby podejmujące dzisiaj ten akt
wpisały się do Księgi Intronizacji wyłożonej na stoliku na środku kościoła. Przedstawiciele Wspólnoty
dla Intronizacji rozprowadzają dzisiaj przy wyjściu głównym ze świątyni obrazki z aktem osobistym,
rodzinnym oraz obrazki z wizerunkiem Chrystusa Króla. Zachęcamy osoby zainteresowane do ich
nabycia jako pamiątki tego wydarzenia.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna VII Tydzień Wychowania, który w tym roku przeżywamy pod
hasłem: „Maryja wychowawczynią pokoleń”. Zachęcamy do modlitwy w intencjach tego tygodnia.
O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro drugi dzień Jubileuszu Intronizacji, który przeżyjemy w wymiarze rodzinnym. Te
rodziny naszej parafii, które dokonały Aktu intronizacji ponowią go w swoich mieszkaniach, a te które
chcą go dokonać, uczynią to wspólnie z wszystkimi obecnymi domownikami, najlepiej w godzinie
Apelu Jasnogórskiego. Pomocą do właściwego przeżycia tego aktu są specjalne książeczki i obrazki,
w które można się dzisiaj zaopatrzyć przy wyjściu ze świątyni. Te rodziny, które podejmą ten akt,
proszone są, aby w najbliższym tygodniu wpisać się do wyłożonej rodzinnej księgi Intronizacji.
Msza św. wieczorowa jutro w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św.
wieczornej i nabożeństwie, prosimy na zbiórkę ministrantów i lektorów.
3. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Na Mszy św.
o godz. 1800 w ramach przeżywanego Jubileuszu dokonamy Aktu Intronizacji w wymiarze
społecznym. Dwanaście delegacji: kapłani, radni osiedla, przedstawiciele służb mundurowych,
prawników, rzemieślników i kupców, służby zdrowia, oświaty, młodzieży, rodzin, seniorów oraz
wspólnot wypowiedzą akty zawierzenia w imieniu wszystkich, którzy pragną, aby Chrystus
królował w życiu społecznym. Zapraszamy zatem wszystkich parafian do udziału w tej Mszy św.
4. W środę – 13.09. – wsp. św. Jana Chryzostoma, b. dK. O godz. 1800 w parafii na Serbinowie
centralna uroczystość Jubileuszowa z ponowieniem aktu Intronizacji w wymiarze całego miasta.
Zachęcamy do udziału. Z racji tej uroczystości nie będzie adoracji o godz. 1700, natomiast Mszą św.
o godz. 1800 rozpocznie się w naszej świątyni Nabożeństwo Fatimskie, wg stałego porządku,
zakończone różańcem i procesją. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie róże różańcowe.
5. We czwartek – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Św. O godz. 1700 Godzina Święta
adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św. comiesięczne spotkanie dla SKC. W nocy z czwartku
na piątek na Świętym Krzyżu odbędzie się ogólnopolskie czuwanie Wspólnot dla Intronizacji NSPJ.
Szczegółowy program i informacja na temat wyjazdu na to czuwanie na tablicy ogłoszeń.
6. W piątek – 15.09. – wsp. Matki Bożej Bolesnej. Od piątku do niedzieli w Nowej Dębie odbędą
się Diecezjalne Dni Młodych. Zachęcamy młodzież od 16 roku do udziału w tym święcie młodych.
Zapisy u ks. Tomasza w zakrystii lub kancelarii do jutra.
7. W sobotę – 16.09. – wsp. św. Męczenników: Korneliusza i Cypriana
8. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jak w każdą III niedzielę
miesiąca września zbiórka do puszek na KUL. W przyszłą niedzielę z racji 17 dnia miesiąca
nabożeństwo do Najśw. Dzieciątka Jezus.
9. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę dzisiaj w II niedzielę miesiąca, jak również za
każdą ofiarę, modlitwę i pracę na rzecz naszej parafii.
10. „ Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. od 31-60 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 250 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz.700. W tym
tygodniu o taki dyżur prosimy parafian z bloku nr 11 przy ul. Skalna Góra.
11. Zapowiadane książeczki dla dzieci jeszcze nie nadeszły, zatem zostaną im przekazane w przyszłą
niedzielę.
12. W dniu 23 września w Hucie Komorowskiej odbędzie się VI Podkarpacki Festiwal Piosenki
Misyjnej. Dzieci i młodzież chętni do udziału w nim proszeni są o zgłoszenie się do 16 września.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

