XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 03. 07. 2011.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś I niedziela lipca. Na Świętym Krzyżu odbywa się Diecezjalna Pielgrzymka
Rodzin. O godz. 1700 nabożeństwo do Krwi Chrystusa i modlitwa różańcowa, a po niej
zmiana tajemnic różańcowych.
2. Przez cały lipiec oddajemy cześć Przenajdroższej Krwi Chrystusa poprzez
odmawianą litanię do Krwi Chrystusa.
3. Trwają wakacje, czas urlopów i wypoczynku. Pamiętajmy o chrześcijańskim przeżywaniu
tego czasu, o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św. Apel ten kierujemy szczególnie do
rodziców, którzy odpowiedzialni są o przekaz wiary swoim dzieciom. Przypominamy także
o konieczności stosownego stroju w miejscach sakralnych.
4. Jutro przypada II rocznica sakry i ingresu ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.
5. W środę – 06.07. – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. Jest to święto patronalne
Apostolstwa Chorych. Modlimy się szczególnie w intencji chorych, cierpiących oraz
wszystkich, którzy opiekują się chorymi. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą
poprowadzi Żywy Różaniec do Krwi Chrystusa oraz Wspólnota dla Intronizacji NSPJ. Po
Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem
pierwszo czwartkowym. Po Mszy św. comiesięczne spotkanie Wspólnoty Żywego
Różańca do Krwi Chrystusa.
7. W piątek – 08.07. – wsp. św. Jana z Dukli, kapłana. O godz. 1500 rozpocznie się
comiesięczne Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia zakończone Mszą św. wieczorową.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
8. W przyszłą niedzielę – II miesiąca, ofiary składane na tacę w sposób szczególny
przeznaczone są na prowadzone inwestycje parafialne.
9. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę w dniach
od 4 – 12 sierpnia. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w zakrystii. Zapisy do
17 lipca. Przypominamy także o możliwości duchowego pielgrzymowania. Szczegóły na
temat tych form pielgrzymowania można uzyskać w zakrystii.
10. Przypominamy o odbywających się w kościołach naszego miasta Międzynarodowych
Koncertach Organowych. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-15 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 165 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz.
1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 16 – 30.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
13. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. Marka Pereszlucha, który decyzją ks.
Biskupa został skierowany z dniem 1 lipca br. do naszej parafii jako wikariusz.
Ks. Marek został wyświęcony na kapłana w roku 2008 i duszpasterzował w parafii Wola
Baranowska przez 3 lata. Życzymy ks. Markowi dobrej i owocnej posługi duszpasterskiej
w naszej parafii.

