XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro 13 dzień miesiąca. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo
Fatimskie, a zakończy się modlitwą różańcową o godz. 2015 i procesją z figurą
Matki Bożej dookoła świątyni. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
pokutno – błagalnej. Msza św. o godz. 1800 w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach.
3. We wtorek – 14.08 – wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbe, k. m. – patrona trudnych
czasów. Jest to dzień modlitw za poległych w obozach, więzieniach i na zsyłkach.
Odpust w parafii Jadachy. KIK zaprasza w tym dniu na projekcję filmu, tym razem
o Matce Bożej Dzikowskiej. Sala KIK, godz. 1830.
4. W środę – 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. 1700 cotygodniowa adoracja zakończona
nabożeństwem maryjnym. Jest to kolejna Rocznica Cudu nad Wisłą i dzień Wojska
Polskiego. Uroczystość odpustowa w parafii Ślęzaki. W tym dniu w kościele św.
Barbary na Mszy św. o godz. 930 będzie mieć miejsce spotkanie represjonowanych
politycznie żołnierzy – górników oraz ogólno-miejskie spotkanie członków
różnych kombatanckich środowisk wojskowych. Po Mszy św. nastąpi złożenie
kwiatów na cmentarzu wojennym.
5. W piątek – 17.08. – wsp. św. Jacka – kapłana. 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 wszystkie nasze sprawy.
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6. Zachęcamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do Tuchowa oraz Starego
i Nowego Sącza, w dniu 25 sierpnia. Zapisy w zakrystii, koszt 40 zł, wpłaty do 23
sierpnia. Wyjazd o godz. 600 z pod kościoła. Zachęcamy także dzieci i młodzież do
udziału w organizowanej 1 września wycieczce do Zamościa i Roztoczańskiego Parku
Narodowego. Informujemy także, iż w dniach od 12.09 – 25.09.2012r. organizowana
jest Pielgrzymka do Grecji śladami św. Pawła Apostoła. Bliższe informacje o tej
pielgrzymce i zgłoszenia w kancelarii parafii św. Barbary.
7. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu
parafialnych inwestycji.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy Placu 1000-lecia za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 70 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 4 przy Placu
1000-lecia.
9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do dzisiejszego „Gościa
Niedzielnego” dołączona jest płyta z pieśniami do Matki Bożej.
10. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. Marcina Biegas, który decyzją ks.
Bpa Ordynariusza mianowany został z dniem 1 sierpnia br. wikariuszem naszej
parafii. Ks. Marcin został wyświęcony w czerwcu tego roku, a pochodzi z parafii
Godziszów. Życzymy ks. Marcinowi dobrej i owocnej posługi w naszej parafii.

