XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.07.2011. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Komunikat Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.
2. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo do Krwi Chrystusa oraz do Matki Bożej Królowej
Przenajdroższej Krwi.
3. Jutro – 25.07. – święto św. Jakuba – Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa – patrona
kierowców i podróżnych. Jest to dzień imienin naszego Biskupa Krzysztofa, dlatego
otoczmy dostojnego Solenizanta naszymi modlitwami. Msza św. w Jego intencji
w sandomierskiej katedrze o godz. 1730. W naszej świątyni o godz. 1730 nabożeństwo
wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
4. We wtorek – 26.07. – wsp. Świętych Joachima i Anny – Rodziców NMP. Jest to dzień
wdzięczności okazywanej naszym rodzicom, dziadkom, babciom i wszystkim starszym
ludziom. Pamiętajmy zatem o nich szczególnie w modlitwie. Na Mszy św. o godz. 18 00
będziemy polecać Bogu te intencje, jak również wszystkie solenizantki. O godz. 2100 Apel
Jasnogórski, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. Przynieśmy z sobą lampiony
i karteczki z intencjami.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi PZC i POAK.
6. W piątek – 29.07. – wsp. św. Marty. O godz. 1000 w naszej świątyni zostanie
odprawiona pod przewodnictwem ks. Biskupa uroczysta Msza św. w intencji Policji
z okazji Święta Policji i 92 rocznicy powołania Policji Państwowej. Zachęcamy do
udziału.
7.
W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie pojazdów
mechanicznych
z racji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców
i podróżujących. Przy tej okazji jak co roku będzie można wesprzeć dzieło misyjne
składając ofiarę do puszki na zakup środków transportu dla misjonarzy. Również
w przyszłą niedzielę Mszą św. o godz. 1400 rozpocznie się w Majdanie Królewskim
spotkanie dla pielgrzymów udających się pieszo na Jasną Górę z grupy bł.
Wincentego. Gdyby jeszcze ktoś zdecydował się na udział w tej pielgrzymce, to można
zapisać się na tymże spotkaniu.
8. W dniu 4 sierpnia przybędzie do nas na nocleg grupa ok. 200 pielgrzymów ze
Stalowowolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Zwracamy się zatem z prośbą
o zapewnienie im noclegu w naszych mieszkaniach. Chętni parafianie do przyjęcia
pielgrzymów proszeni są o zapisanie się w zakrystii.
9. W dniu 27 sierpnia, tj. w sobotę organizujemy jednodniową wakacyjną pielgrzymkę
autokarową do Kalwarii Pacławskiej, Przemyśla i Leżajska. Koszt 40 zł. Zapisy
chętnych na listę w zakrystii.
10. Diecezjalne Studium Życia Rodziny w Sandomierzu, ogłasza nabór kandydatów na
nowy rok akademicki. Słuchaczami Studium mogą być: młodzież, studenci, małżonkowie
i samotni, rodzice i nauczyciele. Studium trwa dwa lata, zajęcia odbywają się od września
do czerwca w soboty, dwa razy w miesiącu. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 46 – 60 za pełniony
dyżur porządkowy i ofiarę 140 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 17 przy ul. Skalna Góra,
m. od 1 – 15.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

