XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela lipca. Po Mszy św. o godz. 1200 obrzęd poświecenia pojazdów.
Dziś kończy się Tydzień św. Krzysztofa, do wystawionej puszki można jeszcze złożyć
ofiarę na środki transportu dla misjonarzy. Apel ten szczególnie zwrócony jest do
wszystkich kierowców jako podziękowanie za szczęśliwe podróże. O godz. 1730
nieszpory niedzielne. O godz. 1900 w kościele św. Barbary rozpocznie się spotkanie dla
pielgrzymów z grupy św. Barbary, którzy od 4 sierpnia będą wędrować na Jasną Górę.
Na tym spotkaniu można jeszcze zapisać się na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy.
2. We wtorek – 31.07. – wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezb. Po Mszy św. wieczornej
zakończenie nabożeństw do Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
3. W środę – 01.08. – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, b. dK. Rozpoczynając miesiąc
sierpień zachęcamy do zachowania abstynencji i trzeźwości. Do Parafialnej Księgi
Trzeźwości, która wystawiona będzie na ołtarzu w nawie bocznej, prosimy, aby wpisały
się te osoby, które podejmą się abstynencji w miesiącu sierpniu. W nadchodzącym
miesiącu za przyczyną Pani Jasnogórskiej modlić się będziemy w intencji naszej
Ojczyzny. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po
Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
4. W I czwartek miesiąca o 1700 Godzina Święta z modlitwą za powołanych
i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Z racji wspomnienia Matki Bożej
Anielskiej w tym dniu istnieje możliwość zyskania odpustu „Porcjunkuli” pod zwykłymi
warunkami.
5. W I piątek miesiąca o godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. W ten
piątek nie będzie odwiedzin chorych w mieszkaniach w rejonie ks. proboszcza
oraz ks. Grzegorza, będą natomiast w rejonie ks. Tomasza.
6. W sobotę - 04.08. – wsp. św. Jana Marii Vianneya, k. Jest to I sobota miesiąca,
dlatego o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. o godz. 1800
nabożeństwo pierwszo sobotnie. W sobotę ok. godz. 1900 do naszej parafii dotrą
pielgrzymi ze Stalowowolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, z grupy bł.
Urszuli. Będzie to grupa ok. 150 osób. Zwracamy się z gorącą prośbą, by jak co roku
przyjąć pielgrzymów na tę jedną noc do naszych mieszkań. Chętni parafianie do
przyjęcia pielgrzymów, proszeni są o zapisanie swego adresu w zakrystii, najpóźniej do
piątku. Zachęcamy także do włączenia się w duchowe pielgrzymowanie. Polega
ono na tym, aby przez czas trwania pielgrzymki uczestniczyć codziennie we Mszy św.,
odmówić część Różańca i duchowo łączyć się w modlitwie w godzinie Apelu
Jasnogórskiego. Chętni proszeni są o zapisanie się na listę w zakrystii.
7. W przyszłą I niedzielę miesiąca o godz. 1715 modlitwa różańcowa i zmiana
tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 bezpłatne porady prawne.
8. Przypominamy o trwających w naszym mieście koncertach organowych oraz
o organizowanym corocznie Jarmarku Dominikańskim. Szczegóły na plakatach.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 - 47 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 190 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich
intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr
1 przy ul. Kosmonautów.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest sierpniowy numer
miesięcznika rodzin „Nasza Arka”.

