XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.08.2014.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat Kurii Diecezjalnej.
2. Dziś I niedziela sierpnia. Naszą pamięcią modlitewną ogarniamy pielgrzymów
zdążających na Jasną Górę oraz naszą Ojczyznę, 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
o godz. 1500 w Świetlicy Caritas odbędą się porady prawne. O godz. 1700 nabożeństwo
różańcowe, a po nim zmiana tajemnic różańcowych. Dziękujemy tym parafianom, którzy
zgłosili się do przyjęcia pielgrzymów na nocleg i w dalszym ciągu zwracamy się z prośbą
o przyjęcie i przenocowanie pielgrzymów. Osoby chętne prosimy o zapisanie swego adresu
w zakrystii dzisiaj.
Zachęcamy do włączenia się w duchowe pielgrzymowanie. Polega ono na tym, aby przez
czas trwania pielgrzymki uczestniczyć codziennie we Mszy św., odmówić część Różańca
i odśpiewać Apel Jasnogórski. Chętni proszeni są o zapisanie się na listę w zakrystii.
3. Codziennie za przyczyną Pani Jasnogórskiej modlimy się w intencji naszej
Ojczyzny.
4. Jutro – 04.08. – wsp. św. Jana Marii Vianneya, k. W dniu jutrzejszym ok. godz. 1900 do
naszej parafii dotrą pielgrzymi ze Stalowowolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę,
z grupy bł. Urszuli. Będzie to grupa ok. 200 osób.
5. W środę – 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. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta, a po Mszy św. zmiana tajemnic
dla Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
7. W piątek – 07.08. – wsp. św. Dominika, k. O godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne
nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia i zakończy się Mszą św. o godz. 1800. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy wypraszającej Boże Miłosierdzie nam samym i całemu światu.
8. W sobotę – 09.08. - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Patronki Europy.
9. W przyszłą II niedzielę miesiąca taca przeznaczona jest szczególnie na spłatę kolejnej raty
za wykonane chodniki. Przy tej okazji gorąco dziękujemy wszystkim wspierającym
parafialne potrzeby za życzliwość i ofiarność. Dziękujemy także za wszystkie
bezinteresowne prace wykonane dla parafii.
10. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce autokarowej do sanktuarium św. Antoniego
w Radecznicy, w dniu 30 sierpnia. W dniach od 19 – 22 sierpnia odbędzie się
pielgrzymka do Wilna. Szczegóły w zakrystii i na tablicy ogłoszeń.
11. Odpowiadając na apel parafian przestrzegamy przed ludźmi odwiedzającymi mieszkania
z prośbą o wsparcie, by nie ulegać pochopnie ich prośbom i sprawdzać dokładnie
wiarygodność osób proszących, gdyż często są to zwykli „naciągacze.”
12. Dziękujemy parafianom z bl. nr 14 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 - 24 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 130 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji
w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego
bloku, m. od 25 – 47.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
14. Serdecznie witamy ks. Damiana Niziałka, który decyzją ks. Biskupa z dniem 1 sierpnia
został skierowany do naszej parafii jako wikariusz. Ks. Damian został wyświęcony w tym
roku na kapłana, a pochodzi ze Staszowa. Życzymy mu owocnej posługi w naszej
wspólnocie.

