XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.07.2015. – OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1. Dziś z racji I niedzieli miesiąca nabożeństwo różańcowe o godz. 1700, a po nim
zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj i przez wakacyjne miesiące nie będzie Mszy
św. o godz. 1600.
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.
3. Przez cały lipiec oddajemy cześć Przenajdroższej Krwi Chrystusa poprzez
śpiewaną litanię do Krwi Chrystusa.
4. Jutro – 06.07. - wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Jest to święto patronalne
Apostolstwa Chorych. Modlimy się szczególnie w intencji chorych, cierpiących oraz
wszystkich, którzy opiekują się chorymi.
5. W środę - 08.07. – wsp. św. Jana z Dukli, kapłana. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu.
6. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne Nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia, zakończone Mszą św. wieczorną. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy wypraszającej Miłosierdzie Boże.
7. W sobotę – 11.07. – święto św. Benedykta, op. – Patrona Europy.
8. 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 grupie św. Barbary. Ten wyjątkowy czas rekolekcji w drodze odbędzie się w dniach
od 4 do 12 sierpnia. Chętni do udziału w pielgrzymce proszeni są o wybranie
z zakrystii formularza zgłoszeniowego, który po wypełnieniu należy zwrócić.
10. Jak co roku w kościołach naszego miasta odbywają się Międzynarodowe Koncerty
Organowe. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń.
11. PZC informuje, że w dniu 6 lipca (wtorek) od godziny 18 będą wydawane produkty
spożywcze dla tych osób, które ich jeszcze nie odebrały. Jednocześnie informujemy, że
kolejny transport planowany jest na 23 lipca. Prosimy o terminowy odbiór.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 – 30 za pełniony
dyżur porządkowy i ofiarę 170 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o
godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 4 przy ul. Skalna Góra.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
14. Pragniemy bardzo serdecznie powitać ks. Dariusza Chowaniec, który decyzją ks.
Biskupa Ordynariusza z dniem 1 lipca został skierowany do pracy duszpasterskiej
w naszej parafii jako wikariusz. Ks. Dariusz pracował ostatnio przez 4 lata w parafii
Jeżowe. Życzymy ks. Dariuszowi dobrej i owocnej pracy w naszej wspólnocie
parafialnej.

