XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.08.2012.
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. Przeżywając miesiąc sierpień
zachęcamy do zachowania abstynencji i trzeźwości. Do Parafialnej Księgi Trzeźwości
znajdującej się na ołtarzu w nawie bocznej, prosimy, aby wpisały się te osoby, które
podjęły się abstynencji w miesiącu sierpniu. Dziś nabożeństwo różańcowe o godz. 1700,
a po nim zmiana tajemnic różańcowych.
2. Codziennie za przyczyną Pani Jasnogórskiej modlimy się w intencji naszej
Ojczyzny.
3. Jutro – 06.08. – święto Przemienienia Pańskiego. Istnieje piękny zwyczaj, aby
wspominając tajemnicę Przemienienia upraszać łaskę przemiany życia tym, którzy jej
najbardziej potrzebują. Msze św. jak w dzień powszedni.
4. W środę – 08.08. – wsp. św. Dominika, k. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą
poprowadzi Straż Honorowa NSPJ.
5. W czwartek – 09.08. – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Patronki Europy.
6. W piątek – 10.08. – święto św. Wawrzyńca, diak. m. O godz. 1500 rozpocznie się
nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i zakończy się Mszą św. o godz. 1800.
Zachęcamy do wspólnej modlitwy wypraszającej Boże Miłosierdzie nam samym
i całemu światu.
7. W sobotę – 11.08. – wsp. św. Klary, dz.
8. W przyszłą - II niedzielę miesiąca taca przeznaczona jest szczególnie na inwestycje
parafialne. Przy tej okazji gorąco dziękujemy wszystkim rozumiejącym i wspierającym
parafialne potrzeby, bo to dzięki Waszym ofiarom, nasza parafia może w sposób
właściwy funkcjonować. Dziękujemy także za wszystkie bezinteresowne prace
wykonane dla parafii.
9. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy przyjęli na nocleg pielgrzymów ze
Stalowowolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Dziękujemy za otwartość serc i za
wszelkie poniesione trudy.
10. Zachęcamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do sanktuarium w Tuchowie oraz
do Starego i Nowego Sącza, w dniu 25 sierpnia. Również w sobotę, 1 września
organizujemy na zakończenie wakacji wycieczkę dla dzieci i młodzieży do
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wpłata na tę wycieczkę wynosi 10 zł.
Zainteresowanych udziałem w w/w wyjazdach, prosimy o zapisanie się na listy
w zakrystii.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 2 przy Placu 1000-lecia za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 210 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 3 przy Placu
1000-lecia.
12. W ostatnich dniach na ulicy Waryńskiego znaleziono klucze. Są do odebrania
w zakrystii.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

