XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.07.2011. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela lipca. Po Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie pojazdów
mechanicznych z racji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących.
Dziś można wesprzeć dzieło misyjne składając ofiarę do puszki na zakup środków transportu
dla misjonarzy. O godz. 1730 nieszpory niedzielne i zakończenie nabożeństw do
Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
2. Jutro – 01.08. – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, b. dK. Jest to pierwszy dzień sierpnia.
Przeżywając miesiąc sierpień zachęcamy do zachowania abstynencji i trzeźwości. Codziennie
za przyczyną Pani Jasnogórskiej będziemy się modlić w intencji naszej Ojczyzny.
3. We wtorek – 02.08. - istnieje możliwość zyskania „odpustu Porcjunkuli” pod zwykłymi
warunkami z nawiedzeniem kościoła i odmówieniem przypisanych modlitw.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Żywy Różaniec do Krwi
Chrystusa i Wspólnota dla Intronizacji. Na tę adorację zapraszamy także Straż Honorową
NSPJ, bowiem jest to dzień modlitwy o beatyfikację s. Marii od Najśw. Serca.
5. W czwartek - 04.08. – wsp. św. Jana Marii Vianneya, k. Jest to I czwartek miesiąca.
O godz. 1700 Godzina Święta, a po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca do Krwi
Chrystusa. W czwartek ok. godz. 1900 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, najpóźniej do środy. Jeszcze raz prosimy o gościnność i otwarcie swych
mieszkań dla pielgrzymów na nocleg.
6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W sobotę – 06.08. – przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. jak w dzień
powszedni. Jest to I sobota miesiąca, dlatego o godz. 1715 spotkanie dla Koła Przyjaciół
RM. Po Mszy św. o godz. 1800 nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
8. W przyszłą niedzielę I miesiąca o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
różańcowych.
9. Zachęcamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do Kalwarii Pacławskiej i Leżajska
w dniu 27 sierpnia. Zainteresowanych udziałem w pielgrzymce prosimy o zapisanie się na
listę w zakrystii.
10. Przypominamy także o możliwości duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę. Chętni do
takiej formy pielgrzymowania proszeni są o zgłoszenie się w zakrystii.
11. Prezydent naszego miasta serdecznie zaprasza na XIII Jarmark Dominikański, który
rozpocznie się Mszą św. celebrowaną przez ks. Biskupa Ordynariusza w sobotę 6 sierpnia
o godz. 900 w kościele OO. Dominikanów. W programie dwudniowej imprezy zaplanowano
wiele atrakcji: wystawy, pokazy oraz koncerty.
12. Dziękujemy parafianom z bl. nr 17 przy ul. Skalna Góra , m. od 1 – 15 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 160 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji
w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,
m. od 16 - 30.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Są również do nabycia płyty z koncertu
zespołu „Ryczące Dwudziestki”, który odbył się w naszym kościele 8 stycznia br.

