XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.07.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Przeżywamy czas wakacji, urlopów, odpoczynku. Pamiętajmy o chrześcijańskim
przeżywaniu wakacji, o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii. Nabożeństwo niedzielne dziś
o godz. 1730. Po Mszy św. wieczornej modlitwa przy tablicy upamiętniającej ofiary
ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
2. Jutro – wsp. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, b. m. Msza św. wieczorna oraz
modlitwa po niej w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek przypada wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Jest
to 13 dzień miesiąca, dlatego Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo
Fatimskie. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa do św. Michała
Archanioła oraz cicha adoracja. O godz. 1930 modlitwa różańcowa, błogosławieństwo
i procesja fatimska ze śpiewem litanii zakończona Apelem Jasnogórskim. Zapraszamy do
udziału. W tym dniu przypada także Dzień Męża i Żony z racji wspomnienia św.
małżonków: Zelii i Ludwika Martin – rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zachęcamy
małżonków do wspólnej modlitwy.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
spotkanie Wspólnoty Dzieła dla Intronizacji NSPJ.
5. W czwartek – 15.07. – wsp. Św. Bonawentury, b. dK.
6. W piątek - 16.07. – wsp. NMP z Góry Karmel. To wspomnienie przypomina nam
o szkaplerzu, który jest tarczą obronną przed złem.
7. W sobotę – 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. O godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus. O godz. 1800 Msza św.
w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, po Mszy św. koronka i błogosławieństwo
indywidualne figurką Dzieciątka Jezus. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy, by
w modlitwie zawierzać Dzieciątku Jezus nasze sprawy osobiste, rodzinne i parafialne.
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa,
przeżywany pod hasłem: „W drogę do źródła życia”. Od przyszłej niedzieli będzie można
złożyć ofiarę do puszki na środki transportu dla misjonarzy. Poświęcenie pojazdów w naszej
parafii odbędzie się w niedzielę 25 lipca.
9. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu parafialnych
inwestycji. Dziękujemy za wszelkie ofiary indywidualne na potrzeby parafii, także te
przeznaczone na figurę św. Józefa. Dziękujemy również za wszelkie bezinteresowne prace
wykonane dla parafii.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 11 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
i złożoną ofiarę 300 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 12 przy ul. Skalna Góra, m.
od 1 - 30.
11. Przypominamy o możliwości udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną
Górę. W zakrystii można pobrać formularze zgłoszeniowe, a na tablicy ogłoszeń możemy
zapoznać się z formą tegorocznej pieszej pielgrzymki.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

