XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.08.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś I niedziela sierpnia, niedziela adoracyjna. Pamiętajmy w modlitwach o naszej Ojczyźnie,
wypraszając wszystkim Polakom łaskę trzeźwości. Przeżywając miesiąc sierpień zachęcamy do
zachowania abstynencji i trzeźwości. Tradycyjnie do Parafialnej Księgi Trzeźwości wystawionej
przy ołtarzu Świętej Rodziny mogą zapisać się osoby, które podjęły się abstynencji na sierpień.
Dziś o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś od południa
do jutra istnieje możliwość zyskania odpustu „Porcjunkuli” pod zwykłymi warunkami.
2. Codziennie za przyczyną Pani Jasnogórskiej modlimy się w intencji naszej Ojczyzny oraz
o ustanie epidemii.
3. We wtorek z racji dnia modlitw o beatyfikację s. Marii od Najświętszego Serca, zapraszamy
o godz. 1700 na adorację Najświętszego Sakramentu Straż Honorową NSPJ.
4. W środę - 04.08. – wsp. św. Jana Marii Vianneya, k. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona z comiesięcznym nabożeństwem do Przeczystego Serca
św. Józefa o godz. 1745.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta.
7. W piątek – 06.08. – przypada święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. jak w dzień
powszedni. W tym dniu przypada I piątek miesiąca. Zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem nie
będzie odwiedzin chorych w mieszkaniach, ale gdyby ktoś z chorych miał potrzebę wizyty
kapłana z posługą sakramentalną, to prosimy o zgłoszenie do czwartku. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. O godz. 1800 Msza
o Niepokalanym Sercu Maryi i nabożeństwo pierwszo sobotnie.
9. W przyszłą - II niedzielę miesiąca taca przeznaczona będzie szczególnie na inwestycje
parafialne. Zostało nam jeszcze do spłaty 25 tyś. zł. za wykonane prace remontowe
w dolnej części budynku parafialnego. Przy tej okazji gorąco dziękujemy wszystkim
wspierającym parafialne potrzeby, bo to dzięki Waszym ofiarom udaje się realizować
zamierzone przedsięwzięcia. Dziękujemy także tym parafianom, którzy wpłacają ofiary na
wykonanie i montaż figury św. Józefa.
10. W dniu 31 sierpnia /wtorek/ na zakończenie wakacji organizujemy pielgrzymkę
autokarową do Starej Wsi z racji z racji trwającego Roku Ignacjańskiego, następnie do klasztoru
w Komańczy, miejsca internowania Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego, którego
beatyfikacja odbędzie się 12 września br. Po drodze odwiedzimy również sanktuarium
Matki Bożej w Jaśliskach. Koszt udziału w pielgrzymce to 70 zł. Zapisy na listę w zakrystii.
11. Przypominamy o możliwości udziału w sztafetowej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę
w dniu 11 sierpnia. Zapisy do dzisiaj, a spotkanie organizacyjne odbędzie się 8 sierpnia o godz.
1900 w kościele św. Barbary. Można również włączyć się w duchowe pielgrzymowanie, które
polega na codziennym uczestnictwie w Mszy św., odmówieniu części różańca i łączności
modlitewnej podczas Apelu Jasnogórskiego.
12. Dziękujemy parafianom z bl. nr 13 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 210 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w intencji tych parafian w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m.
od 1-30.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

