XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.07.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Przeżywamy czas wakacji, urlopów, odpoczynku. Pamiętajmy o chrześcijańskim
przeżywaniu wakacji, o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii. Nabożeństwo niedzielne
dziś o godz. 1730. Dziś przy wyjściu ze świątyni. możemy wesprzeć leczenie ciężko chorej
p. Bernardy z Chmielowa składając dobrowolną ofiarę do puszki. Za ten gest miłosierdzia
dziękują szczególnie dzieci p. Bernardy.
2. Jutro – 11.07. – święto św. Benedykta, op. – Patrona Europy. Msza św. wieczorna
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek – wsp. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, b. m. O godz. 1730 comiesięczne
nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Zapraszamy na nie szczególnie te osoby, które
przyjęły szkaplerz św. Michała Archanioła.
4. W środę przypada wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. O godz.
1700 cotygodniowa adoracja. Jest to 13 dzień miesiąca, dlatego Mszą św. o godz. 1800
rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie i przebiegać będzie wg stałego porządku.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie, a szczególnie do modlitwy
różańcowej o godz. 2015 i odbywającej się po niej procesji fatimskiej wokół świątyni.
W środę przypada Dzień Męża i Żony, bo właśnie 13 dzień lipca zawarli małżeństwo
rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus, święci: Zelia i Ludwik Martin. Niech małżonkowie
wyróżnią ten dzień wspólną modlitwą za siebie, czy też innymi znakami miłości.
5. W czwartek o godz. 1130 Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa w intencji Policji
z racji Powiatowego Święta Policji. O godz. 1700 Godzina Święta, po niej Msza św.
z Komunią św. pod dwiema Postaciami, ucałowanie relikwii św. Marii de Mattias
i comiesięczne spotkanie SKC.
6. W piątek – 15.07. – wsp. św. Bonawentury, b. dK. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy
na spotkanie do Świetlicy przedstawicieli rodzin czy też osoby, które podejmować będą
młodzież z Francji, która przybędzie do naszego miasta i parafii w ramach tzw. Dni
w Diecezjach. Gdyby jeszcze ktoś zdecydował się przyjąć młodych do swego mieszkania
w dniach od 20 do 25 lipca, to również prosimy o przybycie na to spotkanie informacyjne.
7. W sobotę – 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.
8. W przyszłą niedzielę z racji 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne
nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Rozpoczęcie Godzinkami o godz. 1730.
9. W dniu 23 lipca w Sandomierzu odbędzie się Sandomierski Dzień Wspólnoty wraz
z przybyłą do naszej diecezji młodzieżą z różnych krajów. Zachęcamy do udziału w nim
dzieci, młodzież, całe rodziny oraz przedstawicieli ruchów i wspólnot parafialnych.
Rozpoczęcie o godz. 1000. Osoby, które pragną wziąć udział w tym wydarzeniu, prosimy
o zapisanie się na listę w zakrystii.
10. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę.
W zakrystii można pobrać formularze zgłoszeniowe.
11. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę z myślą o wsparciu parafialnych
inwestycji. Dziękujemy także za wszelkie bezinteresowne prace wykonane dla parafii.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 -24 za pełniony dyżur
porządkowy i złożoną ofiarę 220 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 25 do
końca.
13. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.

