XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.08.2011.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś I niedziela sierpnia. Naszą pamięcią modlitewną ogarniamy pielgrzymów
zdążających na Jasną Górę. Pamiętajmy także w modlitwach o naszej Ojczyźnie,
wypraszając wszystkim Polakom łaskę trzeźwości. Dziś nabożeństwo różańcowe o godz.
1700, a po nim zmiana tajemnic różańcowych. Codziennie po Mszy św. wieczorowej
polecamy Bogu za przyczyną Matki Bożej Królowej Polski naszą Ojczyznę.
2. Jutro przypada wsp. św. Dominika, k. O godz. 1800 Msza św. i nabożeństwo
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek – 09.08. - przypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. m. –
Patronki Europy.
4. W środę – 10.08. – święto św. Wawrzyńca, diak. m. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Straż Honorowa NSPJ.
5. W II piątek miesiąca o godz. 1500 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia, które zakończy się Mszą św. o godz. 1800. Serdecznie zapraszamy
wszystkich do modlitwy o Miłosierdzie Boże dla nas samych i całego świata.
6. W sobotę z racji 13 dnia miesiąca Mszą św. o godz. 18 00 rozpocznie się Nabożeństwo
Fatimskie, a zakończy się modlitwą różańcową o godz. 20 15 i procesją z figurą Matki
Bożej Fatimskiej dookoła świątyni. Gorąco zachęcamy do wspólnej modlitwy pokutno
– błagalnej.
7. W przyszłą II niedzielę miesiąca taca przeznaczona jest szczególnie na parafialne
inwestycje. Przy tej okazji gorąco dziękujemy wszystkim wspierającym parafialne
potrzeby, bo to dzięki Waszym ofiarom, nasza parafia przy dzisiejszych wysokich kosztach
utrzymania może w sposób właściwy funkcjonować. Dziękujemy także za wszystkie
bezinteresowne prace dla parafii. W przyszłą niedzielę z racji wspomnienia
św. Maksymiliana odpust w parafii Jadachy.
8. Serdecznie dziękujemy parafianom, którzy przyjęli na nocleg pielgrzymów ze
Stalowowolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Dzięki Waszej gościnności
i życzliwości, 250 pielgrzymów z grupy bł. Urszuli znalazło dach nad głową i mogło
odpocząć po trudzie wędrówki.
9. Osoby, które podjęły się duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę proszone są
o odebranie z zakrystii pamiątkowych znaczków.
10. Dziękujemy parafianom z bl. nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 – 30 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 170 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,
m. od 31 - 45.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

