XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.06.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś 17 dzień miesiąca. O godz. 1730 Godzinkami rozpocznie się comiesięczne
nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Msza św. o godz. 1800 w intencjach poleconych
Dzieciątku Jezus, a po Mszy św. koronka i błogosławieństwo figurką Dzieciątka
Jezus. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, by wypraszać sobie i naszej wspólnocie
Boże łaski.
2. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Zachęcamy do udziału w codziennych Eucharystiach połączonych
z nabożeństwem do Bożego Serca.
3. We wtorek na Mszę św. wieczorową i spotkanie podsumowujące II rok
przygotowania do sakramentu bierzmowania, prosimy kandydatów do
bierzmowania z II klasy gimnazjum wraz z rodzicami.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Koło Przyjaciół
RM i róża Chrystusa Króla. Na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie podsumowujące
prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy I gimnazjum wraz z rodzicami.
Po Mszy św. spotkanie POAK.
5. W czwartek – 21.06. – wsp. św. Alojzego Gonzagi, z.
6. W piątek - 22.06. - przypada IX rocznica poświęcenia naszej świątyni przez
ks. bpa Edwarda Frankowskiego. Na Mszy św. o godz. 1800 będziemy szczególnie
dziękować Chrystusowi za dar tej świątyni i Jego obecności w niej.
7. W sobotę – 23. 06. – przypada Dzień Ojca, pamiętajmy w modlitwie o wszystkich
ojcach żyjących i zmarłych.
8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
9. Zachęcamy do udziału w XXIX Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną
Górę, która odbędzie się w dniach od 4 – 12 sierpnia br. Zapisy w zakrystii.
10. Przypominamy o możliwości udziału w pielgrzymkach na Święty Krzyż w dniu
1 lipca oraz na Jasną Górę w dniu 8 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kurasia oferuje całodobową opiekę dla osób
starszych, chorych i samotnych z możliwością zakwaterowania na pobyt stały lub
czasowy. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2, przy ul. Narutowicza za sprzątanie świątyni
i złożoną ofiarę 250 zł. Pracowało 10 osób. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z
bloku nr 3 przy ul. Narutowicza.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

