XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.08.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś nabożeostwo niedzielne o godz. 1730. Codziennie po Mszy św. wieczorowej
polecamy za przyczyną Królowej Polski naszą Ojczyznę.
2. Jutro – 11.08. – wsp. św. Klary, dz. Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach.
3. W środę 13 dzieo miesiąca. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeostwo
Fatimskie, a zakooczy się modlitwą różaocową o godz. 2015 i procesją z figurą Matki
Bożej Fatimskiej dookoła świątyni. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
pokutno – błagalnej. Nie będzie w tym dniu adoracji o godz. 1700.
4. W czwartek – 14.08 – wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbe, k. m. – patrona trudnych
czasów. Jest to dzieo modlitw za poległych w obozach, więzieniach i na zsyłkach. Odpust
w parafii Jadachy.
5. W piątek – 15.08. – uroczystośd Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej.
Porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie wieoców zbóż, ziół,
kwiatów i owoców. O godz. 1730 nabożeostwo maryjne. Jest to kolejna Rocznica Cudu
nad Wisłą i dzieo Wojska Polskiego. Uroczystośd odpustowa w parafii Ślęzaki.
W piątek Mszą św. o godz. 1600 w kaplicy zamkowej rozpocznie się Tarnobrzeskie
Święto Plonów przeżywane pod hasłem: „Tym co z Ziemi Płodów dają Byt Narodu”.
Dalszy ciąg uroczystości odbędzie się w Parku Zamku Dzikowskiego. Zachęcamy
chętnych do udziału.
6. W przyszłą niedzielę z racji 17 dnia miesiąca Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się
comiesięczne nabożeostwo do Dzieciątka Jezus. W tym dniu rozpocznie się także
Nowenna przed uroczystością MB Częstochowskiej.
7. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu
parafialnych inwestycji.
8. Dziękujemy gorąco tym parafianom, którzy przyjęli i ugościli pielgrzymów z Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Niech Bóg wynagrodzi poniesione trudy.
9. Zachęcamy do udziału w pielgrzymkach: w dniu 30 sierpnia do Radecznicy i Zamościa
oraz w dniu 5-6 września do Lichenia i Torunia. Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
10. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Waryoskiego, m. od 25 – 47 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 210 zł. Pracowała 1 osoba. Msza św. w intencji
tych parafian w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl.
nr 1 przy ul. Kosmonautów.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można zabrad sobie obrazy, które
otrzymaliśmy od ofiarodawcy ze Stalowej Woli.

