XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.08.2011 r. – OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś wspominamy św. Maksymiliana – patrona trudnych czasów. Dziś przypada
dzień modlitw za poległych w obozach, więzieniach i na zsyłkach. Nabożeństwo
niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro – 15.08. – Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej.
Porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie wieńców zbóż, ziół,
kwiatów i owoców. O godz. 1730 nabożeństwo Maryjne. Jest to kolejna Rocznica Cudu
nad Wisłą oraz dzień Wojska Polskiego. Uroczystość odpustowa w parafii Ślęzaki.
3. W środę – 17.08. – wsp. św. Jacka – kapłana. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi KPRM i róża św. Maksymiliana Kolbe.
Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka
Jezus. O godz. 1800 Msza św. w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, po Mszy
św. koronka i błogosławieństwo indywidualne figurką Dzieciątka Jezus. Serdecznie
zapraszamy i zachęcamy, by w modlitwie zawierzać Dzieciątku Jezus nasze sprawy
osobiste, rodzinne i parafialne.
Również w środę rozpoczęcie Nowenny przed uroczystością MB Częstochowskiej.
4. W sobotę – 20.08. – wsp. Św. Bernarda, op. dK.
5. Biuro Radia Maryja przy parafii OO. Dominikanów zaprasza słuchaczy i sympatyków
Radia Maryja do udziału w spotkaniu Rodziny Radia Maryja w parafii MBKP w Nowej
Dębie, w dniu 5 września o godz. 1800. Szczegóły na temat wyjazdu znajdują się na
tablicy ogłoszeń.
6. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce do Kalwarii Pacławskiej, Przemyśla i Leżajska,
w dniu 27 sierpnia. Zapisy w zakrystii, koszt 40 zł, wpłaty do 21 sierpnia. Wyjazd
o godz. 600 z pod kościoła. Informujemy, iż są jeszcze wolne miejsca na bardzo
atrakcyjną wrześniową pielgrzymkę do Fatimy, Lourdes, La Salette oraz do innych
znanych sanktuariów Europy. Wyjazd jest osiemnastodniowy i w bardzo dobrej cenie.
Bliższe informacje w kancelarii parafii św. Barbary.
7. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone szczególnie na
inwestycje parafialne. Jak zapewne zauważyliśmy, kończy się budowa skalniaka, który
bardzo urozmaicił teren przykościelny. Składamy serdeczne podziękowanie
p. Zdzisławowi wraz z małżonką oraz kilku ofiarnym panom, którzy całkowicie
bezinteresownie wykonali ten piękny skalniak. Dziękujemy także za ofiary złożone na
zakup ozdobnych kamieni, kory, krzewów i folii. Jednocześnie zwracamy się z apelem,
szczególnie do dzieci i rodziców małych dzieci, aby uszanować ogrom pracy i koszt
materiałów i nie zniszczyć nawet nieświadomie naszego wspólnego dzieła.
8. Dziękujemy parafianom z bl. nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. 31 - 45 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 120 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 46 - 60.
9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. W dzisiejszej „Niedzieli” jest
artykuł o święcie Policji w naszym mieście.

