XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAOSKIEGO - 06.08.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś I niedziela sierpnia. Naszą pamięcią modlitewną ogarniamy pielgrzymów
zdążających na Jasną Górę. Pamiętajmy także w modlitwach o naszej Ojczyźnie,
wypraszając wszystkim Polakom łaskę trzeźwości. Dziś o godz. 1655 comiesięczna
prelekcja, po niej nabożeostwo różaocowe i zmiana tajemnic różaocowych. Od godz. 1500
do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne, które prowadzi Fundacja „Masz
prawo”.
2. Codziennie w modlitwie polecamy Bogu za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej
naszą Ojczyznę.
3. We wtorek – 08.08. - wsp. św. Dominika, k. O godz. 1730 comiesięczne nabożeostwo
do Św. Michała Archanioła.
4. W środę – 09.08. – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, Patronki
Europy. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek – 10.08. – święto św. Wawrzyoca, d. i m. O godz. 1700 Godzina Święta
adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Marii de Mattias
i spotkanie dla SKC.
6. W piątek – 11.08. – wsp. św. Klary, dz. O godz. 1500 Nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, by wypraszad sobie i światu dar Bożego
Miłosierdzia.
7. W przyszłą niedzielę – 13 dnia miesiąca, Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się
Nabożeostwo Fatimskie zakooczone modlitwą różaocową, procesją oraz Apelem
Jasnogórskim.
Taca z przyszłej niedzieli – II m-ca w sposób szczególny przeznaczona jest na parafialne
inwestycje. Przy tej okazji gorąco dziękujemy wszystkim wspierającym materialne
potrzeby parafii. Dziękujemy także wszystkim tym Parafianom, którzy wykonują wiele
bezinteresownych prac dla parafii, w budynkach parafialnych oraz na rabatkach i w parku
przykościelnym.
8. Serdecznie dziękujemy tym Parafianom, którzy przyjęli na nocleg pielgrzymów ze
Stalowowolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Dzięki Waszej gościnności i życzliwości
pielgrzymi z grupy bł. Urszuli mogli odpocząd po trudzie wędrówki.
9. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 235 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 7 przy ul. Skalna Góra.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

