XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.08.2020.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela sierpnia. Nieszpory niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro przypada 40 rocznica powstania Solidarności oraz Ogólnopolski Dzień „Solidarności”.
Zakończenie nabożeństw za Ojczyznę. Od godz. 1715 możliwość spowiedzi dla dzieci i młodzieży
w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu
pokuty.
3. We wtorek – 01.09. - rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. na
rozpoczęcie roku dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wszystkich chętnych
o godz. 800. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców i opiekunów do wspólnej modlitwy
upraszającej Boże błogosławieństwo na trudny i odpowiedzialny czas edukacji szkolnej i religijnej.
W tym dniu przypada także 81 rocznica wybuchu II wojny światowej. Polecajmy Bogu wszystkie
ofiary tamtych tragicznych dni.
4. Przez cały miesiąc wrzesień będziemy przyzywać opieki św. Aniołów Bożych.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. wieczornej
próba dla byłej klasy III a SP nr 3 przed I Komunią Św.
6. W I czwartek miesiąca wsp. Św. Grzegorza Wielkiego, pap. dK. O 1700 Godzina Święta.
W tym dniu przypada dzień imienin ks. Grzegorza, dlatego na Mszy św. o godz. 1800 polecać
będziemy w modlitwie Solenizanta. Wyjątkowo w czwartek po Mszy św. wieczornej odbędzie się
powakacyjna zbiórka dla LSO oraz chłopców, którzy chcą służyć jako ministranci.
7. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź pierwszo piątkowa. Zachęcamy dzieci
i dorosłych do praktykowania nabożeństw pierwszo piątkowych. Przypominamy iż istotą tego
nabożeństwa jest uczestnictwo we Mszy św. i przyjęcie Komunii Św. w tym dniu. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz. 1000 Msza św. rozpoczynająca nowy czas pracy
i nauki dla WTZ.
8. W sobotę o godz. 900 odbędzie się próba generalna dla dzieci I komunijnych oraz
nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci, rodziców i rodzin. Po jej zakończeniu prosimy
rodziców dzieci komunijnych o przygotowanie świątyni i otoczenia do niedzielnej uroczystości.
Jest to I sobota miesiąca, dlatego o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo pierwszo sobotnie.
9. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1200 uroczystość I Komunii Św. dla ostatniej grupy
dzieci. O godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych.
10. Informujemy dzieci i rodziców, że w naszej parafii funkcjonuje świetlica dla dzieci, dlatego
zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do uczestnictwa w zajęciach świetlicowych, które
odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1400 do 1630. W ramach zajęć świetlicowych
uczęszczające dzieci otrzymują posiłek oraz opiekę pań wychowawczyń. Prosimy rodziców
o zapisanie chętnych dzieci w najbliższym tygodniu.
11. Spotkanie kandydatów do bierzmowania, którzy przyjmą ten sakrament w dniu 20 września na
Mszy św. o godz. 1200 odbędzie się w poniedziałek 7 września po Mszy św. wieczornej. Prosimy
również na to ważne spotkanie rodziców.
12. W czwartek o godz. 1830 na stadionie sportowym w Kolbuszowej odbędzie się V Festiwal
Psalmów Dawidowych. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Narutowicza za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 140 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 1 przy ul. A. Krajowej.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego” adresowany dla dzieci.
15. Przypominamy o konieczności zakładania masek w świątyni podczas udziału w liturgii oraz
o zachowaniu zasady, aby podczas przyjmowania Komunii Św. w pierwszej kolejności podchodziły
osoby przyjmujące na rękę, dopiero po nich osoby przyjmujące do ust. Uczestnicy przyjmujący
Komunię Św. na rękę trzymając skrzyżowane dłonie na wysokości serca spożywają Komunię św.
zaraz przy kapłanie, sprawdzając, czy na dłoni nie pozostały Cząsteczki Ciała Pańskiego. Jeśli by
takowe były, to należy Je także spożyć. Pamiętajmy także o konieczności dezynfekcji dłoni.

