XXVIII NIEDZIELA ZWYKLA – 15.10.2017. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w Zawichoście o godz. 1630 rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe śp. ks. bp Wacława
Świerzawskiego.
Dziś o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe, po nim z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Dziecka
Utraconego przejście pod tablicę upamiętniającą Dzieci Utracone, krótka modlitwa i zapalenie zniczy.
W kościołach całej Polski odbywa się dziś liczenie wiernych.
2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec
jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Gromadźmy się zatem licznie na nabożeństwach
różańcowych, by wypraszać światu i sobie potrzebne łaski. Zachęcamy do udziału w nich szczególnie
dzieci oraz kandydatów do bierzmowania. Nabożeństwa w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 16.10. – wsp. św. Jadwigi Śląskiej. Jutro XXXIX rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę
Piotrową. O godz. 1100 w kościele seminaryjnym w Sandomierzu rozpoczną się główne uroczystości
pogrzebowe śp. ks. bp Wacława Świerzawskiego. O godz. 1200 w katedrze Msza św. pogrzebowa
i złożenie ciała w krypcie katedry. Ks. Biskup Ordynariusz prosi diecezjan o liczny udział w pogrzebie
z wdzięczności wobec zmarłego Pasterza i w poczuciu diecezjalnej jedności. Zachęcamy
przedstawicieli wspólnot i chętnych parafian do uczestnictwa w pogrzebie.
Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO oraz kandydatów na ministranta.
4. We wtorek – 17.10. – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, b. m. Z racji 17 dnia miesiąca,
godzinkami o godz. 1710 rozpocznie się nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. O godz. 1730 modlitwa
różańcowa, następnie Msza św. w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus. We wtorek na Mszę św.
oraz spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z II i III klasy gimnazjum.
5. W środę – 18.10. – święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest to patronalne święto Służby Zdrowia.
Naszą modlitwą w tym dniu obejmijmy tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie. O godz. 17 00
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym. Na Mszę św. i spotkanie w ramach
przygotowania do bierzmowania, prosimy kandydatów z VI i VII klasy szkoły podstawowej.
6. W czwartek - 19.10. – przypada 33 rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W tym
dniu z przed kościoła OO. Dominikanów o godz. 1830 wyruszy jak co roku Droga Krzyżowa nad Wisłę.
7. W piątek – 20.10. – wsp. św. Jana Kantego, k.
8. W sobotę – 21.10. – wsp. bł. Jakuba Strzemię, b. W piątek na nabożeństwo różańcowe o godz. 1730
prosimy wszystkich kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
9. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny. W przyszłą niedzielę pracownicy Ośrodka
Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego organizują po Mszach św. kiermasz ciast oraz
zbiórkę ofiar na leczenie onkologiczne 35 – letniej Agnieszki, pracownicy Ośrodka oraz matki 2 dzieci.
Koszty leczenia są bardzo duże, a w jej przypadku liczy się każdy dzień.
10. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP prowadzi nabór do projektu: „Od szkolenia do
zatrudnienia”. Uczestnicy projektu, czyli osoby w wieku od 18 do 24 lat mają zapewniony płatny staż
zawodowy oraz inne atrakcyjne oferty. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. Ponieważ w niektórych różach różańcowych w naszej parafii brakuje kilku osób, dlatego
zwracamy się z prośbą do chętnych, którzy chcą podjąć codzienną modlitwę na różańcu, aby zgłosiły
się do zakrystii i uzupełniły brakujące miejsca.
12. Zbliża się miesiąc listopad, dlatego pamiętajmy o uporządkowaniu grobów naszych zmarłych,
a szczególnie o modlitwie w ich intencji. Na stoliku wyłożone są kartki wypominkowe, można je sobie
zabrać i wypisane składać w zakrystii lub wrzucać na tacę. Przez cały miesiąc listopad oraz na 12
Mszach w ciągu roku będziemy polecać zmarłych Bożemu Miłosierdziu.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-30 za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę … zł. Pracowało … osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 - 60.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodzieży „Droga”.

