XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.09.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś przypada 78 rocznica zdradzieckiej napaści Rosji sowieckiej na Polskę. Pamiętajmy
w modlitwach o ofiarach tamtych dni. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzieo Środków
Społecznego Przekazu – modlimy się o to, aby media służyły budowaniu prawdy, miłości
i sprawiedliwości w świecie. Godzinkami o 1730 rozpocznie się dziś Nabożeostwo do
Dzieciątka Jezus. Msza św. o godz. 1800 w intencjach poleconych Bożemu Dziecięciu, po niej
koronka i błogosławieostwo indywidualne figurką. Dziś do puszek wystawionych na kościele
można złożyd ofiarę na KUL.
2. Od jutra w modlitwie polecamy naszą wspólnotę opiece św. Michała Archanioła
i przygotowujemy się duchowo do poświęcenia figury św. Michała Archanioła, które
zaplanowane jest na dzieo 27 września.
3. Jutro – 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Zapraszamy
dzieci i młodzież oraz rodziców do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem św. Stanisława
Kostki. Jutro na spotkanie o godz. 1700 prosimy chłopców od III klasy szkoły podstawowej,
którzy pragną służyd przy ołtarzu jako ministranci. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
4. We wtorek na Mszę św. o godz. 1800 inaugurującą kolejny rok przygotowania do
sakramentu bierzmowania, prosimy młodzież klasy II i III gimnazjum wraz z rodzicami. Po
Mszy św. odbędzie się spotkanie informacyjno – formacyjne. Sakrament Bierzmowania dla
tej grupy odbędzie się w roku 2019. Prosimy także o obecnośd osób z tych klas, które do tej
pory nie zgłosiły się na parafialne przygotowanie, ponieważ jest to dla nich ostatnia szansa.
Jeśli jej nie wykorzystają, będą musieli później uczestniczyd w specjalnym przygotowaniu
w Diecezjalnym Centrum Ewangelizacyjnym. We wtorek po Mszy św. odbędzie się spotkanie
POAK.
5. W środę – 20.09. – wsp. Św. Męczenników Koreaoskich. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu. W środę na Mszę św. o godz. 1800 i pierwsze spotkanie
informacyjno - formacyjne po niej, prosimy kandydatów do bierzmowania z VI I VII klasy
szkoły podstawowej z terenu naszej parafii. Zapraszamy także rodziców na to spotkanie.
Podczas niego kandydaci otrzymają specjalne indeksy. Prosimy wszystkich o wzajemne
poinformowanie się i obecnośd na tym ważnym spotkaniu, rozpoczynającym pierwszy rok
przygotowania do sakramentu bierzmowania.
6. W czwartek – 21.09. – święto św. Mateusza Ap. i Ew. Po Mszy św. spotkanie Scholii.
7. W sobotę - 23.09. – wsp. św. o. Pio z Pietrelciny.
8. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze gromadzą się małżeostwa i rodziny na Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Małżeostw i Rodzin oraz Policjanci z racji wspomnienia swego patrona – św.
Michała Archanioła. W Hucie Komorowskiej odbędą się centralne uroczystości X Dni Kard.
Adama Kozłowieckiego. Również w przyszłą niedzielę w sanktuarium w Sulisławicach odbędzie
się pielgrzymka Samorządowców i Strażaków naszej Diecezji. Rozpoczęcie o godz. 1400.
9. W sobotę – 7 października odbędzie się VII pielgrzymka Róż różaocowych do sanktuarium
MB Pocieszenia w Bogorii. W czasie tej pielgrzymki rozpocznie się Jerycho Różaocowe z racji
Jubileuszu 200 - lecia naszej diecezji sandomierskiej. Zapisy chętnych na wyjazd w zakrystii.
10. Prosimy dzieci, aby odebrały sobie po Mszy św. książeczki do których w każdą niedzielę
oraz w pierwsze piątki będą otrzymywad specjalne naklejki.
11. „Bóg zapład” parafianom z bloku nr 11 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 270 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 12 przy ul. Skalna Góra, m od 1 – 30. .
12. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodzieży
„Droga”.

