XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.07.2014r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się 15 Ogólnopolski Tydzieo św. Krzysztofa, podejmujący inicjatywy na
rzecz bezpieczeostwa na drodze oraz mający na celu wsparcie misjonarzy poprzez ofiary
składane na środki transportu dla nich. Dzisiaj nabożeostwo niedzielne o godz. 1730.
2. We wtorek – 22.07. – wsp. św. Marii Magdaleny. Uroczystośd odpustowa w parafii
Miechocin. Suma o godz. 1030. KIK zaprasza na film o św. Janie Pawle II. Sala KIK,
godz. 1845. We wtorek nastąpi powrót dzieci z kolonii letniej Caritas.
3. W środę – 23.07. – święto św. Brygidy, z. Patronki Europy. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W czwartek – 24.07. – wsp. św. Kingi, dz. O godz. 1700 nabożeostwo do MB Królowej
Przenajdroższej Krwi.
5. W piątek – 25.07. – święto św. Jakuba Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa – patrona
kierowców i podróżnych. Jest to dzieo imienin naszego Biskupa Krzysztofa, dlatego otoczmy
dostojnego Solenizanta naszymi modlitwami. O godz. 1730 nabożeostwo przebłagalne za
grzechy przeciwko życiu.
6. W sobotę – 26.07. – wspominamy świętych Joachima i Annę, rodziców NMP. Jest to dzieo
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.
7. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 1030 w intencji Policji z okazji Święta Policji oraz 95
rocznicy powołania Policji Paostwowej. Po Mszy św. o godz. 1030 oraz po Mszy o godz. 1200
odbędzie się obrzęd poświęcenia pojazdów mechanicznych w związku ze wspomnieniem
św. Krzysztofa – Patrona Kierowców. W tym dniu można będzie złożyd 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
ogłoszeo.
W przyszłą niedzielę w Ślęzakach o godz. 1530 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 zapisad na tymże spotkaniu.
8. W tym roku również będziemy podejmowad na nocleg pielgrzymów ze stalowowolskiej pieszej
pielgrzymki na Jasną Górę. Dlatego już dziś prosimy o przyjęcie pielgrzymów do swoich mieszkao na
jedną noc z 4 na 5 sierpnia. Chętni proszeni są o wpisanie na listę w zakrystii lub kancelarii swego
adresu i liczby pielgrzymów na nocleg.
9. W sobotę – 30 sierpnia organizujemy jednodniową wakacyjną pielgrzymkę autokarową do
następujących miejscowości: sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy, Zamościa, Szczebrzeszyna
oraz Zwierzyoca. Koszt 40 zł. Zapisy chętnych na listę w zakrystii.
10. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Waryoskiego, m. od 1 –24 za pełniony dyżur
porządkowy i złożoną ofiarę 145 zł. Pracowało 4 osoby. 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.
11. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.
12. Gorąco zachęcamy do udziału w głosowaniu na inwestycje zgłoszone w ramach budżetu
obywatelskiego. Nasi parafianie zgłosili kilka projektów, które dotyczą m. in. remontu jezdni
i chodników przy al. Niepodległości i Placu Tysiąclecia - projekt nr 19, renowacji Lasku Bulooskiego –
projekt nr 22 oraz parkingów na ul. Kosmonautów – projekt nr 28. Każdy pełnoletni mieszkaniec
może zagłosowad na 3 jego zdaniem najważniejsze projekty. Głosowad można w Urzędzie Miasta,
w pokoju 107, w godzinach pracy Urzędu do kooca miesiąca lipca /również w sobotę i niedzielę/.
Szczegóły na wyłożonych na stoliku ulotkach, które prosimy sobie zabrad.
13. Przypominamy, iż dzisiaj można wziąd udział w akcji pomocy chorym na białaczkę.

