XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.08.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730. Codziennie polecamy Bogu za przyczyną Matki
Bożej Królowej Polski naszą Ojczyznę.
2. Jutro przypada święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dz. m. – Patronki Europy. Msza
św. o godz. 1800 i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek – 10.08. – święto św. Wawrzyńca, diak. m. O godz. 1730 nabożeństwo do św.
Michała Archanioła.
4. W środę – 11.08. – wsp. św. Klary. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ.
5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta, adresowana szczególnie dla SKC. Msza św.
wieczorna wotywna o bł. ks. Michaelu Mc Givneyu z racji przypadającego w piątek jego
pierwszego po beatyfikacji wspomnienia w liturgii. Po Mszy św. spotkanie SKC oraz Rycerzy
Kolumba.
6. W piątek o godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Z racji 13 dnia miesiąca
Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie, po niej wystawienie
Najświętszego Sakramentu i cicha adoracja, o godz. 1930 modlitwa różańcowa zakończona
błogosławieństwem i procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej dookoła świątyni.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy pokutno – błagalnej.
7. W sobotę – 14.08 – wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbe, k. m. Jest to dzień modlitw za
poległych w obozach, więzieniach i na zsyłkach.
8. W przyszłą niedzielę – 15.08. – przypada uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej
Zielnej. Na każdej Mszy św. poświęcenie wieńców zbóż, ziół, kwiatów i owoców. O godz.
1730 nabożeństwo maryjne. Jest to 101 Rocznica Cudu nad Wisłą oraz dzień Wojska
Polskiego. W tym dniu o godz. 1900 odbędzie się na błoniach w Stalowej Woli wyjątkowy
koncert – Stalowa Wola Jednego Serca, na którym wystąpią znani artyści, orkiestra oraz
Chór Jednego Serca Jednego Ducha. Szczegóły na plakacie.
9. Zachęcamy do udziału w parafialnej autokarowej pielgrzymce w dniu 31 sierpnia do
Starej Wsi, Komańczy i Jaślisk. Koszt 70 zł. Zapisy na listę w zakrystii.
10. W niedzielę 29 sierpnia o godz. 1130 w sanktuarium w Radomyślu nad Sanem odbędzie
się uroczystość poświęcenia i nałożenia koron na obraz MB Pocieszenia. Zachęcamy do
udziału. Szczegóły na plakacie.
11. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę, za ofiary na figurę św. Józefa oraz za
bezinteresowne prace wykonane dla wspólnoty parafialnej. Niech dobry Bóg wszystkim
ofiarodawcom i dobroczyńcom hojnie wynagrodzi.
12. Dziękujemy parafianom z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 230 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m od 31 – 60.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

