XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.07.2017r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się 18 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, przeżywany pod
hasłem: „Niesiemy Dobrą Nowinę drogami świata”. Ta inicjatywa łączy w sobie
duszpasterską troskę o bezpieczne poruszanie się po drogach oraz konkretną pomoc
polskim misjonarzom w zakresie środków transportu. Dlatego od dzisiaj do przyszłej
niedzieli można złożyć do wystawionej puszki dowolną ofiarę na środki transportu dla
misjonarzy. Zachęcamy kierowców, by za bezpieczne podróże złożyli 1 grosz za
1 kilometr jazdy bez wypadku i przeznaczyli go na wyżej wspomniany cel. W ubiegłym
roku dzięki akcji MIVA Polska zebrano kwotę ponad dwóch milionów złotych, za które
zrealizowano 73 prośby polskich misjonarzy odnośnie środków transportu. Dzisiaj po
Mszy św. o godz. 1200 nastąpi obrzęd poświęcenia pojazdów mechanicznych
w związku z przypadającym we wtorek wspomnieniem św. Krzysztofa – patrona
kierowców. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro – 24.07. – wsp. św. Kingi, dz. O godz. 1730 nabożeństwo do MB Królowej
Przenajdroższej Krwi.
3. We wtorek – 25.07. – święto św. Jakuba Apostoła. Jest to dzień imienin naszego
Biskupa Krzysztofa, dlatego otoczmy dostojnego Solenizanta naszymi modlitwami.
O godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
4. W środę – 26.07. – wsp. św. Joachima i Anny – Rodziców NMP. Jest to dzień
wdzięczności okazywanej naszym rodzicom, dziadkom, babciom i wszystkim starszym.
Pamiętajmy zatem o nich w modlitwie. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. O godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy apelowej.
5. W sobotę – 28.07. – wsp. św. Marty.
6. W przyszłą niedzielę Mszą św. o godz. 1500 w parafii św. Barbary rozpocznie się
spotkanie dla pielgrzymów z grupy św. Barbary udających się w tym roku pieszo na Jasną
Górę . Gdyby ktoś zdecydował się na udział w tej pielgrzymce, to można się zapisać u nas
na listę w zakrystii lub na tymże spotkaniu w przyszłą niedzielę. Przypominamy także
o duchowej formie pielgrzymowania. Zapisy na listę w zakrystii.
7. W piątek - 4 sierpnia do naszej parafii dotrą pielgrzymi ze Stalowowolskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku będzie to również grupa bł. Urszuli, licząca ok.
150 osób. Dlatego bardzo prosimy, by tak jak co roku przyjąć pielgrzymów na tę
jedną noc do naszych mieszkań oraz po staropolsku ugościć. Chętni parafianie do
przyjęcia pielgrzymów w celu lepszej organizacji proszeni są o zapisanie swego adresu
w zakrystii.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Skalna Góra za sprzątanie świątyni i ofiarę
290 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 5 przy ul. Skalna Góra.
9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.
10. Dzisiaj gościmy Przedstawiciela Wydawnictwa Paulistów z Częstochowy, który
rozprowadza „Ewangelię – Słowo na każdy dzień”.

