XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela lipca. Po Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie pojazdów
mechanicznych. Nabożeństwo niedzielne o godz. 1730. Organizacja MIVA Polska
wspierająca misje, zwraca się z gorącą prośbą, aby wesprzeć dzisiaj dzieło misyjne
przekazując ofiarę do puszek na zakup środków transportu dla misjonarzy.
2. Jutro w Miejscu Piastowym k. Krosna odbędą się uroczystości VIII Narodowej
Modlitwy o Trzeźwość Ojczyzny. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń.
3. We wtorek – 31.07. – wsp. św. Ignacego z Loyoli, k. Po Mszy św. wieczorowej
zakończenie nabożeństw do Najdroższej Krwi Chrystusa.
4. W środę – 01.08. – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, b. dK., 68 rocznica Powstania
Warszawskiego. Rozpocznie się miesiąc sierpień tak szczególny z racji religijnych
i patriotycznych, miesiąc trzeźwości narodowej. Przez cały sierpień przyzywać
będziemy szczególnej opieki Matki Najświętszej, naszej Królowej oraz polecać
w modlitwie naszą Ojczyznę. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi
Wspólnota dla Intronizacji i SKC. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta z modlitwą o powołania
kapłańskie i zakonne. Po Mszy św. spotkanie SKC. W tym dniu istnieje możliwość
zyskania odpustu „Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami.
6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W sobotę – 04.08. – wsp. św. Jana Marii Vianneya, k. Jest to I sobota miesiąca.
O godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo
sobotnie do godz. 2000. W tym dniu ok. godz. 1830 do naszej parafii dotrą pielgrzymi
ze Stalowowolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku będzie to również
grupa bł. Urszuli, licząca ok. 200 osób. Dlatego bardzo prosimy, by tak jak co roku
przyjąć pielgrzymów na tę jedną noc do naszych mieszkań oraz po staropolsku ugościć.
Chętni parafianie do przyjęcia pielgrzymów w celu lepszej organizacji proszeni są
o zapisanie swego adresu w zakrystii, najpóźniej do piątku. Jeszcze raz prosimy
o gościnność i otwarcie swych mieszkań dla pielgrzymów na nocleg.
8. W przyszłą I niedzielę miesiąca o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
różańcowych.
9. Zachęcamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do Tuchowa oraz Starego
i Nowego Sącza, w dniu 25 sierpnia. Zainteresowanych udziałem w pielgrzymce prosimy
o zapisanie się na listę w zakrystii.
10. Prezydent naszego miasta serdecznie zaprasza na XIV Jarmark Dominikański, który
rozpocznie się Mszą św. celebrowaną w sobotę 6 sierpnia o godz. 900 w kościele
OO. Dominikanów. W programie dwudniowej imprezy zaplanowano wiele atrakcji:
wystawy, pokazy oraz koncerty.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 1 przy Placu 1000 - lecia za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 355 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 2 przy Placu
1000 - lecia.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest sierpniowy numer czasopisma
„Nasza Droga”.

