XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.08.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. 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. 1700 nabożeństwo różańcowe, a po nim zmiana tajemnic różańcowych.
W kościele św. Barbary o godz. 1500 odbędzie się spotkanie pielgrzymów z tarnobrzeskiej
grupy św. Barbary, którzy w uczestniczyć będą w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.
2. 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 i jutro.
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 duchowo łączyć się w modlitwie w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Chętni proszeni są
o zapisanie się na listę w zakrystii.
3. Codziennie za przyczyną Pani Jasnogórskiej modlimy się w intencji naszej
Ojczyzny.
4. We wtorek – 04.08. – wsp. św. Jana Marii Vianneya, k. W tym dniu 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 o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
6. W czwartek – 06.08. – święto Przemienienia Pańskiego. Wspominając tajemnicę
Przemienienia upraszajmy łaskę przemiany życia tym, którzy jej najbardziej potrzebują.
Jest to I czwartek miesiąca, dlatego o 1700 Godzina Święta, a po Mszy św. zmiana
tajemnic dla Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
7. W I piątek miesiąca o godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. Z racji
czasu urlopowego księży, nie będzie w ten piątek odwiedzin chorych w mieszkaniach.
8. W sobotę – 07.08. – wsp. św. Dominika, k.
9. W przyszłą II niedzielę miesiąca taca przeznaczona jest szczególnie na trwające
inwestycje parafialne. 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. Andrzeja
Boboli w Strachocinie oraz w Bieszczady, w dniu 29 sierpnia. Zapisy w zakrystii.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 6 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 175 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 7 przy ul. Skalna Góra,
m. od 1 - 15
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

