XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.07.2011.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Przeżywamy czas wakacji, urlopów, odpoczynku. Pamiętajmy o chrześcijańskim
przeżywaniu wakacji, o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii. Nabożeństwo niedzielne
dziś o godz. 1730.
2. Jutro – święto Św. Benedykta, Op. – Patrona Europy. Msza św. wieczorowa w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek – 12.07. – wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, b. m.
4. W środę - przypada wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Jest
to 13 dzień miesiąca, dlatego Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo
Fatimskie i przebiegać będzie wg stałego porządku. Serdecznie zapraszamy do udziału
w tym nabożeństwie, a szczególnie do modlitwy różańcowej o godz. 2015 i odbywającej
się po niej procesji fatimskiej wokół świątyni. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą
poprowadzi Straż Honorowa NSPJ.
5. W piątek – 15.07. – wsp. św. Bonawentury, b.dK.
6. W sobotę - 16.07. – wsp. NMP z Góry Karmel. To wspomnienie przypomina nam
o jakże ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża
objawiając go, obiecała każdemu, kto go będzie nosił do śmierci, że nie zazna ognia
piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dlatego zadbajmy o to, by szkaplerz był
noszony przez nas z wiarą i miłością.
7. W przyszłą niedzielę – 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne
nabożeństwo do Dzieciątka Jezus wg stałego porządku. Rozpoczęcie Godzinkami
o godz. 1730.
8. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu parafialnych
inwestycji. Dziękujemy za wszelkie ofiary indywidualne na potrzeby parafii, jak też za
wszystkie bezinteresowne prace na rzecz naszej wspólnoty. Niech hojny Bóg wynagrodzi
wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom swym obfitym błogosławieństwem.
9. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę.
W zakrystii można pobrać formularze zgłoszeniowe.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 – 30 za pełniony
dyżur porządkowy i złożoną ofiarę 200 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji
w piątek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,
m. od 31 – 45.
11. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.
12. Zainteresowanych studiami na naszej tarnobrzeskiej PWSZ zachęcamy do zabrania sobie
informatorów o w/w uczelni i nowych kierunkach studiów.

