XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.08.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś nabożeostwo niedzielne o godz. 1730. Codziennie po Mszy św. wieczorowej
polecamy Bogu za przyczyną Królowej Polski naszą Ojczyznę.
2. Jutro – 10.08. – święto św. Wawrzyoca, diak. m. Msza św. wieczorowa w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek – 11.08. – wsp. św. Klary, dz. O godz. 1730 comiesięczne nabożeostwo do
Św. Michała Archanioła.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek - 13 dzieo miesiąca. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeostwo
Fatimskie, a zakooczy się modlitwą różaocową o godz. 2015 i procesją z figurą Matki
Bożej Fatimskiej dookoła świątyni. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
pokutno – błagalnej.
6. W piątek – 14.08 – wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbe, k. m. – patrona trudnych
czasów. Jest to dzieo modlitw za poległych w obozach, więzieniach i na zsyłkach.
O godz. 1500 rozpocznie się nabożeostwo do Bożego Miłosierdzia, które zakooczy się
Mszą św. o godz. 1800.
7. W sobotę – 15.08. – uroczystośd Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej.
Porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie wieoców zbóż, ziół,
kwiatów i owoców. O godz. 1730 nabożeostwo maryjne. Jest to kolejna Rocznica Cudu
nad Wisłą i dzieo Wojska Polskiego.
8. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu
parafialnych inwestycji.
9. Dziękujemy bardzo tym parafianom, którzy przyjęli i ugościli pielgrzymów z Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Niech Bóg wynagrodzi poniesione trudy.
10. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Skalna Góra, za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 215 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 8 przy
ul. Skalna Góra, m. od 1 - 15.
11. Są jeszcze wolne miejsca na wakacyjną pielgrzymkę w Bieszczady, w dniu 29
sierpnia. Zapisy w zakrystii.
12. Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zaprasza wszystkie chętne osoby w wieku
od 50 – 65 roku życia na bezpłatne badania z zakresu profilaktyki raka jelita grubego.
Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

