XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.07.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro w liturgii przypada wsp. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
O godz. 1200 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa w intencji Policji z racji
Powiatowego Święta Policji. Z racji przypadającego jutro 13 dnia miesiąca Mszą św.
o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 1930 Koronka do Bożego
Miłosierdzia, o godz. 2015 modlitwa różańcowa i procesja fatimska. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy o którą usilnie prosi sama Matka Boża. Msza św. wieczorowa
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
Jutro przypada Dzień Męża i Żony. Właśnie 13 dzień lipca to dzień, w którym zawarli
małżeństwo rodzice św. Tereski od Dzieciątka Jezus, obecnie błogosławieni Zelia
i Ludwik Martin, a za nie długo, bo 18 października br. nowi święci Kościoła.
Zachęcamy do świętowania tego nowego święta małżonków, którzy przed Bogiem
przyrzekli sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Niech małżonkowie ten dzień
wyróżnią wspólną modlitwą za siebie, może wspólnym spacerem, uroczystą wspólną
kolacją, czy też innymi znakami miłości.
3. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.
4. W środę – 15.07. – wsp. św. Bonawentury, b. dK. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek – 16.07. – wsp. NMP z Góry Karmel. To wspomnienie przypomina nam
o ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu, który jest tarczą
ochronną przed złem, dlatego zadbajmy o to, by szkaplerz był noszony przez nas z wiarą
i miłością.
6. W piątek – 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus wg stałego porządku. Rozpoczęcie Godzinkami o godz. 1730.
7. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę z myślą o wsparciu parafialnych
inwestycji. Dziękujemy także za wszelkie bezinteresowne prace wykonane dla parafii.
8. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę.
W zakrystii można pobrać formularze zgłoszeniowe.
9. Osoby uczestniczące w „Programie 60+”, które nie wypełniły należnych dokumentów,
proszone są o zgłoszenie się do Świetlicy Caritas jutro o godz. 1000.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur
porządkowy i złożoną ofiarę 300 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek
o godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 5 przy ul. Skalna
Góra, m. od 1 – 15.
11. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.

