XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.07.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela lipca. Po Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie pojazdów
mechanicznych. Dziś kończy się Tydzień św. Krzysztofa, do wystawionej puszki można
jeszcze złożyć ofiarę na środki transportu dla misjonarzy. O godz. 1730 nieszpory niedzielne.
O godz. 2100 zapraszamy na Apel Jasnogórski. Przynieśmy z sobą karteczki z intencjami.
2. Jutro przypada 100 rocznica Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa. Z tej okazji
zapraszamy wszystkich, a w sposób szczególny Straż Honorową NSPJ na Mszę św. o godz.
1800, po której ponowimy wypowiedziany wówczas Akt Poświęcenia NSPJ.
3. W środę – 29.07. – wsp. św. Marty. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu.
4. W piątek – 31.07. – wsp. Św. Ignacego Loyoli, k. Po Mszy św. wieczorowej zakończenie
nabożeństw do Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
5. W sobotę – 01.08. – wsp. Św. Alfonsa Marii Liguoriego, b. dK. Rozpocznie się sierpień –
miesiąc trzeźwości, wielkich świąt Maryjnych, pielgrzymek i narodowych rocznic. Przez cały
miesiąc sierpień będziemy przyzywać wstawiennictwa Matki Najświętszej i polecać
w modlitwie naszą Ojczyznę. Jest to I sobota miesiąca, stąd o godz. 1730 spotkanie Koła
Przyjaciół RM, a po Mszy św. nabożeństwo pierwszo sobotnie.
6. W przyszłą - I niedzielę miesiąca o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
różańcowych.
7. Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. W tym roku jest to
wyjątkowo jeden dzień pielgrzymowania, bowiem pielgrzymka Diecezji Sandomierskiej
odbywa się w formie sztafety. W zakrystii można uzyskać szczegółowe informacje i pobrać
formularze zgłoszeniowe. Zapisy i spotkanie organizacyjne odbędzie się w przyszłą
niedzielę po Mszy św. o godz. 1800 w kościele św. Barbary.
8. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary i bezinteresowne prace na rzecz naszej
wspólnoty parafialnej. W dzisiejszych czasach każda ofiara i bezinteresowna praca
wykonana dla parafii to ogromna pomoc, za którą wszyscy jesteśmy niezmiernie wdzięczni.
Niech Bóg, który zna każde dobro wszystkim dobroczyńcom wynagrodzi swym
błogosławieństwem.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 1 – 30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 500 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji sprzątających
i ofiarodawców w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego
samego bloku, m. od 31 – 60.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

