XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.08.2011.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne. Codziennie trwamy na modlitwie
nowennowej przed uroczystością MB Częstochowskiej.
2. Jutro – 22.08. - wsp. Najśw. Maryi Panny Królowej.
3.W środę – 24.08. – święto św. Bartłomieja – Apostoła. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z nabożeństwem do Matki Bożej
Królowej Przenajdroższej Krwi. Adorację poprowadzi Wspólnota dla Intronizacji
i Wspólnota Neokatechumenalna.
4. W czwartek – 25. 08. – o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko
życiu.
5. W piątek – 26.08. – Uroczystość MB Częstochowskiej. Tego dnia Polacy łączą się
ze swoją Matką na Jasnej Górze, by dziękować Jej za opiekę i przez Jej orędownictwo
powierzać Bogu naszą przyszłość. Msze św. w tym dniu będą o godz. 700, 900,
1630 i 1800. Nabożeństwo Maryjne o godz. 1745, w czasie którego odnowimy
Jasnogórskie Śluby Narodu. Zachęcamy do uczestnictwa w świątecznych Mszach św.
W tym dniu nie ma obowiązku piątkowego postu. O godz. 2100 comiesięczny Apel
Jasnogórski, na który gorąco zapraszamy. Napiszmy na kartkach nasze intencje
i przynieśmy z sobą lampiony.
6. W sobotę – 27.08. – wsp. św. Moniki. O godz. 600 z pod kościoła wyjazd
pielgrzymki autokarowej do Kalwarii Pacławskiej, Przemyśla i Leżajska Bardzo
prosimy, aby zapisane osoby do wtorku potwierdziły chęć wyjazdu, wpłacając
przewidzianą za pielgrzymkę kwotę. Są jeszcze 4 wolne miejsca na tę pielgrzymkę,
gdyby ktoś się zdecydował, to prosimy zapisać się dzisiaj na listę w zakrystii.
7. Na tablicy ogłoszeń znajdują się komunikaty o możliwości podjęcia studiów
w Diecezjalnym Studium Rodziny, w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu oraz
o kursie liturgicznym dla fotografów i kamerzystów z terenu Diecezji
Sandomierskiej. Gdyby ktoś był zainteresowany podjęciem nauki na w/w studiach oraz
chciał skorzystać z tego kursu, to proszony jest o zapoznanie się z pełną ofertą
zamieszczoną na tablicy.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 46 – 60 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 130 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich
intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian
z bl. nr 1 przy ul. Wianek, m. od 1 – 15.
9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

