
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.10.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

1. Dzisiejsza niedziela inauguruje w całym Kościele Tydzień Misyjny, który w tym roku przeżywać 

będziemy pod hasłem – „Pełni Ducha i posłani”. Modlimy się szczególnie w tych dniach w intencji 

misji i misjonarzy, również taca dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne. Dziś odbywa się                        

w kościołach polskich liczenie wiernych. Nabożeństwo różańcowe w intencji misji dziś  o godz. 17
15

. 

2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Zachęcamy gorąco do udziału w nabożeństwach 

różańcowych szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św., młodzież - kandydatów do 

bierzmowania oraz dorosłych. Pięknym świadectwem szczególnie dla młodego pokolenia jest udział 

całych rodzin. Nabożeństwa odbywają się w dni powszednie o godz. 17
30

.  

3. Jutro – 22.10. – przypada w naszej diecezji święto rocznicy poświęcenia bazyliki katedralnej                        

w Sandomierzu. Po Mszy św. zbiórka dla wszystkich lektorów i ministrantów. 

4. We wtorek z racji Tygodnia Misyjnego o godz. 17
00

 wyświetlony będzie film o kard. Adamie 

Kozłowieckim, po nim modlitwę różańcową wraz z dziećmi poprowadzi diecezjalny Dyrektor PDM 

ks. Daniel Koryciński. Zapraszamy do udziału. 

5. W środę o godz. 16
30

 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. O godz. 17
00

 

cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym.  Po Mszy św. spotkanie POAK. 

6. W czwartek - 25.10. – w naszej diecezji wsp. św. Jana Pawła II. W czwartek rozpoczniemy Triduum 

przed uroczystością poświęcenia naszej świątyni. Uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, zalicza 

się do najważniejszych aktów liturgicznych. Poświęcenie, to Boża pieczęć, która jest 

potwierdzeniem wobec wszystkich, że jest to szczególne miejsce spotkania i przebaczenia wybrane 

przez Boga, miejsce, w którym niebo spotyka się z ziemią. O godz. 17
30 

nabożeństwo różańcowe                

w intencji przebłagania za grzechy przeciwko życiu. Po nim Msza św. z wprowadzeniem relikwii św. 

Tymoteusza i nauką przygotowującą nas do poświęcenia. Liturgię przygotuje SKC. 

7. W piątek o godz. 17
30 

nabożeństwo różańcowe, po nim Msza św. z wprowadzeniem relikwii św. 

Andrzeja Boboli oraz kolejną nauką w ramach przygotowania. Relikwie tych dwóch Świętych 

otrzymaliśmy w darze od ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza i zostaną one zgodnie z przepisami 

umieszczone w ołtarzu, a część relikwii św. Andrzeja Boboli będzie służyła do adoracji. Liturgię                

w tym dniu przygotuje Straż Honorowa. O godz. 21
00

 odbędzie się comiesięczny  Apel Jasnogórski. 

Przybądźmy na to spotkanie apelowe do świątyni, by łączyć się z naszą Matką i Królową. Przynieśmy               

z sobą wypisane na karteczkach intencje oraz świece. 

8. W sobotę o godz. 9
30

 próba dla wszystkich ministrantów przed poświęceniem kościoła                             

z Ceremoniarzem biskupim. O godz. 11
30

 spotkanie młodzieży z grupy „Bogu-mili”. 

Od godz. 17
00

 spowiedź  przed niedzielną uroczystością. O godz. 17
30 

nabożeństwo różańcowe                     

i Msza św. z nauką wyjaśniającą obrzędy poświęcenia świątyni. Liturgię przygotują róże różańcowe. 

Serdecznie zapraszamy parafian do udziału w triduum i przygotowaniu duchowym do uroczystości. 

W nocy z soboty na niedzielę miesiąca nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. 

9. W niedzielę na Mszy św. o godz. 12
00 

J.E. ks. bp Krzysztof Nitkiewicz w 15 rocznicę 

powstania naszej parafii dokona uroczystego poświęcenia naszej świątyni. Przyjdźmy licznie 

na to jedyne w historii naszej wspólnoty wydarzenie liturgiczne. Po Mszy św. będzie 

możliwość uczczenia nowo poświęconego ołtarza.  
10. W związku z tą uroczystością bardzo prosimy o pomoc w przygotowaniu otoczenia świątyni                       

i prosimy chętne osoby do pomocy w czwartek i piątek od godz. 9
00

. Serdecznie dziękujemy tym osobom, 

które już od kilku dni pomagają w sprzątaniu generalnym świątyni oraz dziękujemy Parafianom za 

ofiarowane dary na to wydarzenie, a są to 3 nowe obrusy ołtarzowe, ornat, świece ołtarzowe, zacheuszki  

i inne konieczne rzeczy.  

11. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Porządkując groby naszych drogich 

zmarłych, ofiarujmy im nade wszystko dar modlitwy, Mszy św., Komunii św. i odpustów. Przygotujmy 

się zatem duchowo korzystając w najbliższym czasie z sakramentu pokuty. Ofiarujmy naszym zmarłym 

modlitwę wypominkową. Wypisane kartki wypominkowe prosimy składać w zakrystii lub na tacę.   

12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy Pl. 1000 – lecia  za pełniony dyżur w świątyni i ofiarę 140 zł. 

Pracowała 1 osoba. Msza św. w  intencji parafian z tego bloku w czwartek o godz. 7
00

. W tym tygodniu 

prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 2 przy Pl. 1000 – lecia .  

13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Niedzieli” dołączona jest płyta z filmem.  


