OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.07.2016.
1. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe, a po
nim zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj i przez wakacyjne miesiące nie będzie
Mszy św. o godz. 1600.
2. Przez cały miesiąc lipiec oddajemy cześć Przenajdroższej Krwi Jezusowej śpiewając
litanię do Krwi Chrystusa.
3. Jutro przypada VII rocznica sakry i ingresu ks. biskupa K. Nitkiewicza.
4. W środę – 06.07. – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. W tym dniu przypada święto
patronalne Apostolstwa Chorych. Modlimy się szczególnie w intencji chorych, cierpiących
oraz wszystkich, którzy opiekują się chorymi. O godz. 17 00 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta.
6. W piątek – 08.07. – wsp. św. Jana z Dukli, kapłana. Z racji drugiego piątku miesiąca
o godz. 1500 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy wypraszającej Miłosierdzie Boże.
7. W przyszłą niedzielę - II miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie
na inwestycje parafialne.
8. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę, która
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
do zakrystii.
9. Osoby, które pragną uczestniczyć w spotkaniu z Ojcem św. Franciszkiem
w Częstochowie w dniu 28 lipca oraz w Krakowie w dniu 31 lipca, proszone są
o zgłoszenie się jeszcze dzisiaj w zakrystii, bowiem organizatorzy proszą o podanie
liczby uczestników. Na spotkanie w Krakowie potrzebne będą do wejścia w sektory
bezpłatne bilety wstępu, dlatego osoby wybierające się na Mszę św. z papieżem
Franciszkiem, kończącą ŚDM proszone są o zgłoszenie się w parafii.
10. Jak co roku w kościołach naszego miasta odbywają się Międzynarodowe Koncerty
Organowe. Szczegółowy program na tablicach ogłoszeń.
11. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka oraz kiermasz rękodzieła
artystycznego na rzecz chorej Bernardy Jurkowskiej z Chmielowa. P. Bernarda choruje na
stwardnienie zanikowe boczne, które szybko postępuje. Pojawiła się szansa na leczenie
eksperymentalne komórkami macierzystymi, jednak koszt terapii wynosi ponad 50 tyś. zł,
dlatego dzieci p. Bernardy proszą o wsparcie finansowe.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 150 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego,
m. od 1 – 24.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodych „ Droga”.

