XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.07.2014. – OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1. Słowo Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP.
Podpisy na wspomnianych listach wyłożonych na stoliku, prosimy złożyć dzisiaj i jutro.
Ważne, aby wpisać swoje dane łącznie z numerem PESEL.
2. Trwają wakacje, czas urlopów i wypoczynku. Nie jest to jednak czas beztroski,
pamiętajmy o Bogu, Stwórcy tego świata i naszego życia, nie zapominajmy
o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św. Dziś nabożeństwo różańcowe o godz.
1700, a po nim zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj i przez wakacyjne miesiące
nie będzie Mszy św. o godz. 1615. Przypominamy o możliwości skorzystania
z bezpłatnych porad prawnika dzisiaj od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej.
3. Przez cały lipiec oddajemy cześć Przenajdroższej Krwi Chrystusa poprzez
śpiewaną litanię do Krwi Chrystusa
4. We wtorek – 08.07. – wsp. św. Jana z Dukli, k. KIK zaprasza na film o św. Janie
Pawle II do sali KIK, na godz. 1845.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, na którą zapraszamy wszystkich,
a szczególnie Straż Honorową NSPJ.
6. W piątek – 11.07. – święto św. Benedykta, op. – Patrona Europy. O godz. 1000 Msza
św. na zakończenie roku dla młodzieży z WTZ. O godz. 1500 Godziną Miłosierdzia
rozpocznie się comiesięczne Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
7. W sobotę – 12.07. – wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, b. m.
8. W przyszłą niedzielę – 13. 07. – Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo
Fatimskie. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie. W przyszłą niedzielę – II
miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na inwestycje
parafialne.
9. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę,
w dniach od 4 – 12 sierpnia. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w zakrystii.
10. Przypominamy o odbywających się w kościołach naszego miasta
Międzynarodowych Koncertach Organowych. Szczegółowy program na tablicy
ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24, za
pełniony dyżur porządkowy i złożoną ofiarę 274 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich
intencji w środę o godz. 700 . W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego
samego bloku, m. od 25 – 47.
12. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Można również ze stolika
pod chórem zabrać sobie obraz Chrystusa Króla lub Matki Bożej. Te obrazy są darem
pewnego artysty ze Stalowej Woli i będą jeszcze sukcesywnie dostarczane.

