XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.07.2011r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Przeżywając czas wakacji, urlopów i odpoczynku pamiętajmy o chrześcijańskim
przeżywaniu tego czasu, o modlitwie i uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.
Dziś Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.
O godz. 1800 Msza św. w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, a po niej Koronka
i błogosławieństwo figurką.
2. W środę – 20.07. – wsp. Bł. Czesława, k. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą
poprowadzi KP Radia Maryja i róża MB Fatimskiej.
3. W piątek – 22.07. – wsp. Św. Marii Magdaleny. Uroczystość odpustowa w parafii
Miechocin. Suma odpustowa o godz. 1030.
4. W sobotę – 23.07. – święto św. Brygidy, z. - Patronki Europy.
5. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka ofiar do puszek na rzecz osób dotkniętych
skutkami trąby powietrznej w Diecezji Radomskiej.
6. Informujemy iż z racji wspomnienia św. Krzysztofa obrzęd poświęcenia pojazdów
będzie miał miejsce 31 lipca, czyli w ostatnią niedzielę lipca.
7. W tym roku również będziemy podejmować na nocleg pielgrzymów ze
stalowowolskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Będzie to grupa ok. 200 osób.
Dlatego prosimy o przyjęcie pielgrzymów do swoich mieszkań na jedną noc z 4 na 5
sierpnia. Chętni proszeni są o wpisanie na listę w zakrystii lub kancelarii swego adresu
i liczbę pielgrzymów na nocleg.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 - 45 za sprzątanie
świątyni i ofiarę180 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z tego samego bloku,
m. od 46 – 60.
9. Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Dyrektor SP nr 3, mając
na uwadze dobro dzieci z naszego Osiedla Przywiśle, zwracają się z prośbą o wsparcie
możliwości pozyskania placu zabaw na 100 lecie urodzin NIVEA. Do dnia 31 lipca
można raz dziennie wchodząc na stronę www. NIVEA. pl oddać głos. Szczegółowe
informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń.
10. Podczas Mszy św. w poprzednią niedzielę pozostawiono w ławce okulary lecznicze korekcyjne. Uczciwego znalazcę prosimy o zwrot do zakrystii.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

