XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 10 LIPCA 2022r.
1. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywać będziemy:
* poniedziałek – św. Benedykta, Opata i Patrona Europy
* wtorek – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
* środa - św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników, patronów diecezji
* piątek – św. Bonawentury, bp i dok. Kościoła
* sobota – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Wszystkim Solenizantom i Jubilatom życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa.
Wśród Solenizantów jest nasz były wikariusz Ks. Henryk Kołodziej, którego osobę
polecamy waszej życzliwej modlitewnej pamięci.
2. Wszystkich czcicieli Matki Bożej Królowej Rodzin i pielgrzymów zapraszamy w każdą
środę do naszego Sanktuarium na Nowennę i Mszę św. sprawowaną przed cudownym
Obrazem Królowej Rodzin w intencjach, które w tym dniu naszym modlitwa polecać
będziecie. Nowenna rozpoczyna się o godz. 1700.
3. Przypominamy, że codziennie od 1630 wystawienie Najświętszego Sakramentu – adoracja
podczas, której jest możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. O godz. 1700 cząstka
różańca i Msza św. o godz. 1730.
4. Do końca lipca w kancelarii parafialnej trwają zapisy na XXXX. Pieszą Pielgrzymkę
Tarnowską na Jasną Górę, która odbędzie się od 17 do 25 sierpnia.
Spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką odbędzie się w parafii Ducha Świętego w
Mielcu 07.08.2022r. o godz. 1800.
5. Wszystkim Dobrodziejom i Przyjaciołom naszego Sanktuarium dziękujemy za ofiary
składane na inwestycje prowadzone w Parafii. Dziękujemy również tym, którzy dary swego
serca wpłacają na nasze parafialne konto – Bóg zapłać.
W najbliższą niedzielę w naszej parafii będzie składka inwestycyjna. Prosimy Was
drodzy Parafianie o życzliwość, zrozumienie, zaangażowanie oraz wsparcie prowadzonych
inwestycji.
6. Zachęcamy do nabywania i systematycznej lektury prasy katolickiej dla dzieci, młodzieży
i starszych. Sięgajcie również częściej po lekturę Pisma Świętego i dobrej religijnej książki.
7. Wyjazd Dziewczęcej Służby Maryjnej i Liturgicznej Służby Ołtarza nad Morze w
niedzielę 17 lipca o godz. 400 z parkingu koło Sanktuarium.
8. W dniu dzisiejszym od godz. 1500 na terenach sportowo – rekreacyjnych przy Remizie
OSP w Woli Chorzelowskiej rozpocznie się Festyn Wakacyjny. Na uczestników czeka wiele
atrakcji i radosnych przeżyć. Organizatorzy Festynu na czele z Panem Wójtem Józefem
Piątkiem serdecznie zapraszają.

