
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.XI.2019.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
 
1. Dziś o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe za zmarłych i zmiana tajemnic różańcowych.  Od 
godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.  
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych                              
i zachęcamy do wspólnej modlitwy. W tym tygodniu modlitwa różańcowa w intencji zmarłych 
polecanych w wypominkach odbywać się będzie przed Mszą św. wieczorną o godz. 1730. 
Przypominamy, iż do 8 listopada będąc w stanie łaski uświęcającej i nawiedzając cmentarz, 
możemy zyskać odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko w intencji zmarłych. 
3. Jutro – 04.11. – wsp. św. Karola Boromeusza, b. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla wszystkich 
ministrantów oraz tych chłopców, którzy chcieliby pełnić służbę przy ołtarzu.  
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy wszystkie 
wspólnoty do cotygodniowej adoracji. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. 
5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą wypominkową za zmarłych.   
6.  W piątek o godz. 1500 odbędzie się comiesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Po 
Mszy wieczornej spotkanie Straży Honorowej NSPJ oraz grupy „Bogu-mili”.   
7. W sobotę – 09.11. – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie. W Sandomierzu 
odbędzie się Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.  
8. W przyszłą niedzielę – drugą miesiąca, obchodzony będzie w Polsce Dzień Solidarności                      
z Kościołem Prześladowanym. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na potrzeby 
parafii. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wszelkie materialne 
wsparcie, dzięki któremu został spłacony ubiegłoroczny dług za materiały i prace remontowe 
prowadzone w świątyni. Planujemy kolejne ważne inwestycje o których powiadomimy                           
w najbliższym czasie.  
9. W sobotę 9 listopada po Mszy św. o godz. 1800 w kościele OO. Dominikanów odbędzie się 
koncert dawnych pieśni maryjnych z Niemiec, Hiszpanii i Polski. Więcej informacji na plakacie                 
i stronach internetowych.  
10. W przyszłą niedzielę w parafii św. Barbary odbędzie się spotkanie uczestników pieszej 
pielgrzymki na Jasną Górę z grupy św. Barbary i wszystkich zainteresowanych pielgrzymowaniem. 
Rozpoczęcie Mszą św. o godzinie 1800.  
11. Rycerze Kolumba z naszej parafii zachęcają do włączenia się w akcję „Misja opatrunek dla 
Zambii” poprzez udział w  zbiórce: bandaży zwykłych i elastycznych, plastrów, kompresów, gaz, 
rękawiczek jednorazowych i nici chirurgicznych, które to przekazane zostaną  do szpitala 
im. kard. A. Kozłowieckiego w Lusace i Misyjnego szpitala w Katondwe w Zambii. W/w rzeczy 
można składać w zakrystii do 15 listopada.  
12. Komenda Miejska PSP przestrzega przed tragicznymi zdarzeniami takimi jak: pożary                          
w mieszkaniach oraz śmiertelne zatrucia tlenkiem węgla jakie mają miejsce szczególnie w okresie 
jesienno – zimowym i jednocześnie apeluje o zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa. 
Szczegóły apelu na tablicy ogłoszeń.  
13.  W czwartek i piątek od godz. 900 jeśli będzie odpowiednia pogoda, prosimy chętne osoby                        
o pomoc w uprzątnięciu terenu przykościelnego z zalegających liści.  
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Wianek za pełniony  dyżur porządkowy i ofiarę 320 
zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji  w środę  o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki 
dyżur parafian z bl. nr 5 przy ul. Wianek.  
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 
 

               


