XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.07.2012r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Przeżywamy czas wakacji, urlopów i odpoczynku. Pamiętajmy o chrześcijańskim
przeżywaniu wakacji, o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii.
Dzisiaj nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro – 23.07. – święto Św. Brygidy, z. – Patronki Europy
3. We wtorek – 24.07. – wsp. Św. Kingi, dz. O godz. 1715 modlitwa do Matki Bożej
Królowej Przenajdroższej Krwi.
4. W środę – 25.07. – święto Św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa –
patrona kierowców i podróżnych. Jest to dzień imienin naszego Biskupa Krzysztofa,
dlatego otoczmy dostojnego Solenizanta naszymi modlitwami. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem wynagradzającym za grzechy
przeciwko życiu o godz. 1730 .
5. W czwartek – 26.07. – wspominamy świętych Joachima i Annę, rodziców NMP.
Jest to dzień wdzięczności okazywanej naszym rodzicom, dziadkom, babciom oraz
ludziom starszym. Pamiętajmy zatem o nich w modlitwie. O godz. 2100 odbędzie się
comiesięczny Apel Jasnogórski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy apelowej.
6. W piątek o godz. 1030 w naszej świątyni zostanie odprawiona pod
przewodnictwem ks. Biskupa uroczysta Msza św. w intencji Policji z okazji Święta
Policji i 93 rocznicy powołania Policji Państwowej. Zachęcamy do udziału.
7. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1200 nastąpi obrzęd poświęcenia
pojazdów mechanicznych w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa – Patrona
Kierowców. W tym dniu można będzie złożyć ofiarę do puszki na zakup środków
transportu dla misjonarzy. O taką pomoc jak co roku zwraca się MIVA Polska, która
zajmuje się pomocą misjom. Zachęcamy także do udziału w akcji – podaruj 1 grosz za
1 km jazdy bez wypadku na misyjne środki transportu. Szczegóły na plakacie na tablicy
ogłoszeń.
W przyszłą niedzielę w Majdanie Królewskim o godz. 1500 Msza św. i spotkanie dla
pielgrzymów grupy bł. Wincentego z Pieszej Pielgrzymki Stalowa Wola – Jasna
Góra. Gdyby jeszcze ktoś zdecydował się na udział w tej pielgrzymce, to będzie się
można zapisać na tymże spotkaniu.
8. 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.
9. W dniu 25 sierpnia, tj. w sobotę organizujemy jednodniową wakacyjną
pielgrzymkę autokarową do Tuchowa, Starego i Nowego Sącza. Koszt 40 zł. Zapisy
chętnych na listę w zakrystii.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 3 przy ul. Armii Krajowej, m. od 23 – 44 za
pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 260 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy Placu
Tysiąclecia.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

