XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.07.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro – 16.07. – wsp. NMP z Góry Karmel. To wspomnienie przypomina nam o jakże
ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu, który jest tarczą
ochronną przed złem.
3. We wtorek z racji 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo
do Dzieciątka Jezus wg stałego porządku. Rozpoczęcie Godzinkami o godz. 1730.
Przedstawmy Boskiemu Dzieciątku nasze intencje wypisując je na kartkach i zgromadźmy
się na tym nabożeństwie.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa w parafii Miechocin. Suma o godz. 1030.
W przyszłą niedzielę rozpocznie się 19 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, przeżywany
pod hasłem: „Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa”. Od przyszłej niedzieli będzie
można złożyć ofiarę do puszki na środki transportu dla misjonarzy. Poświęcenie
pojazdów w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 29 lipca.
6. Diecezjalne Studium Życia Rodziny w Sandomierzu zaprasza kandydatów na nowy rok
akademicki 2018/2019. Słuchaczami Studium mogą być: młodzież z ukończoną szkołą
średnią, studenci, małżonkowie i samotni, katecheci i nauczyciele, pracownicy służby
zdrowia. Studium trwa dwa lata; zajęcia odbywają się od października do czerwca
w soboty, dwa razy w miesiącu i są bezpłatne. Wszystkie szczegóły na plakacie
w gablotce. Zgłoszenia do 10 września br.
7. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę.
W zakrystii można uzyskać stosowne informacje i pobrać formularze zgłoszeniowe.
Można również włączyć się duchowe pielgrzymowanie. Zapisy w zakrystii. W tym roku
również będziemy podejmować pielgrzymów na nocleg. Prosimy o zgłaszanie chęci
przyjęcia pielgrzymów.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 – 47 za pełniony
dyżur porządkowy i złożoną ofiarę 150 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji
w przyszłą niedzielę o godz. 730. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 14
przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24.
9. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.

