XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.07.2012. – OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1. Trwają wakacje, czas urlopów i wypoczynku. Nie jest to jednak czas
beztroski, pamiętajmy o Bogu, Stwórcy tego świata i naszego życia,
nie zapominajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.
Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. W środę – 11.07. – święto św. Benedykta, Opata – Patrona Europy.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Straż Honorowa
NSPJ.
4. We czwartek – 12.07. – wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, b. m.
5. W piątek – 13.07. – wsp. św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
O godz. 1500 Godzina Miłosierdzia. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się
Nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu,
o godz. 1930 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 2015 modlitwa różańcowa
i procesja z figurą MB Fatimskiej. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie.
6. 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. Szczególne podziękowanie kierujemy ku tym parafianom, którzy
bezinteresownie pracowali przy budowie kolejnego odcinka ogrodzenia
parafialnego. Niech hojny Bóg wynagrodzi wszystkim ofiarodawcom
i dobroczyńcom swym obfitym błogosławieństwem.
7. W każdy piątek miesiąca lipca i sierpnia prowadzona jest w Szpitalu
Wojewódzkim akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Zachęcamy do
udziału w tej akcji ratującej komuś życie. Szczegóły na plakacie na tablicy
ogłoszeń.
8. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną
Górę. W zakrystii można pobrać formularze zgłoszeniowe.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Armii Krajowej za pełniony
dyżur porządkowy i złożoną ofiarę 280 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich
intencji w Środę o godz. 700 . W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z
bloku nr 3 przy ul. Armii Krajowej, m. od 1 – 22.
10. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.
11. Zainteresowanych studiami na naszej tarnobrzeskiej PWSZ zachęcamy do
zabrania sobie informatorów o w/w uczelni i nowych kierunkach studiów.
12. We wtorek 17 lipca br. w godz. 800-1200 w Przychodni Machów przy
ul. Zakładowej 50, odbędą się płatne badania dopplerowskie naczyń oraz
USG tarczycy. Szczegółowe informacje oraz rejestracja w przychodni.
13. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na XX Międzynarodowe
koncerty organowe, które rozpoczynają się w naszym mieście w najbliższy
czwartek – 12 lipca o godz. 1900 w Kościele pw św. Barbary. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.

