XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.09.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna X Tydzień Wychowania, który w tym roku przeżywamy pod hasłem:
„Budujmy więzi”. Dziś przypada XIII rocznica Intronizacji NSPJ w parafiach naszego miasta. Z tej okazji
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ poprowadzą dziś w kaplicy wieczystej adoracji na Serbinowie nocne
czuwanie wynagradzająco – błagalne. Rozpoczęcie o godz. 2100. W naszej świątyni Mszą św. o godz.
1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie i przebiegać będzie wg stałego porządku. Po Mszy św.
wystawienie Najświętszego Sakramentu, o godz. 1930 modlitwa do Bożego Miłosierdzia, o godz. 2015
modlitwa różańcowa i procesja fatimska. Nie będzie nabożeństwa o godz. 1730. Dziś do
wystawionych puszek można złożyć ofiarę na Grób Pański w Ziemi Świętej. Jest to przełożona ze
względu na epidemię zbiórka z Wielkiego Piątku. Zachęcamy do wsparcia.
2. Jutro – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. jak w dzień powszedni. Msza św.
wieczorowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla
LSO oraz chłopców, którzy pragną zostać ministrantami.
3. We wtorek – 15.09. – wsp. NMP Bolesnej.
4. W środę – 16.09. – wsp. Świętych Męczenników: Korneliusza i Cypriana. O godz. 17 00 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek – 17 dzień miesiąca przeżywać będziemy nasze comiesięczne nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus według stałego porządku. Rozpoczęcie Godzinkami o 1730. Zapraszamy serdecznie
wszystkich, a zwłaszcza matki oczekujące potomstwa. W tym dniu pamiętajmy również o poległych
na Wschodzie w 81 rocznicę napaści Związku Sowieckiego na Polskę. W czwartek o godz. 1900
rozpocznie się Triduum modlitewne dla kandydatów, którzy w niedzielę przystąpią do Sakramentu
Bierzmowania. Zapraszamy wszystkich do udziału.
6. W piątek– 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, z. - Patrona dzieci i młodzieży. Na Mszę św.
o godz. 1800 zapraszamy dzieci i młodzież, aby za przyczyną ich Patrona wypraszać potrzebne łaski.
O godz. 1900 sakrament pokuty dla kandydatów do bierzmowania, ich świadków oraz rodzin. Po
spowiedzi próba generalna dla kandydatów oraz świadków.
7. W sobotę na godz. 900 prosimy rodziców młodzieży bierzmowanej do sprzątania i przygotowania
świątyni i jej otoczenia na niedzielną uroczystość. O godzinie 1900 nabożeństwo z prośbą o dary
Ducha Świętego dla kandydatów. W sobotę po Mszy św. wieczornej odbywa się próba scholii
parafialnej, zapraszamy dziewczynki młodsze i starsze, które posiadają talent muzyczny do włączenia
się w śpiew liturgiczny scholii. Zachęcamy także osoby grające na instrumentach muzycznych.
8. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1200 JE ks. biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz
udzieli Sakramentu Bierzmowania przygotowanej młodzieży. Bardzo prosimy osoby uczestniczące
w tej Mszy św. o wybranie sobie innej godziny Mszy św., aby pozostawić miejsce dla uczestników tej
uroczystości. Przyszła niedziela to Dzień Środków Społecznego Przekazu.
9. Informujemy, że spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z pozostałych klas odbędą
się w przyszłym tygodniu. Również w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci
klas trzecich, które rozpoczną przygotowanie do I Komunii Św. Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę.
10. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, dziękujemy za wszelkie indywidualne
ofiary przekazywane na parafię, jak również za każdą bezinteresowną pracę wykonaną dla parafii.
11. Przypominamy, że w środy w parafii św. Barbary odbywają się katechezy biblijne w ramach Szkoły
Biblijnej.
12. Prosimy, aby osoby przyjmujące Komunię św. na rękę podchodziły do głównego celebransa,
pozostali księża podają Komunię św. do ust.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 2 przy ul. A. Krajowej za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
120 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bloku nr 3 przy ul. A. Krajowej, m. od 1 - 22. Prosimy o posprzątanie
w poniedziałek rano lub wieczorem.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

