XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.07.2014.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś z racji 13 dnia miesiąca Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo
Fatimskie. O godz. 2015 modlitwa różańcowa i procesja fatimska. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy o którą usilnie prosi sama Matka Boża. Dziś nie będzie nabożeństwa
o godz. 1730.
2. Jutro Msza św. wieczorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach.
3. We wtorek – 15.07. – wsp. Św. Bonawentury, b. dK. KIK zaprasza na film Telewizji
Watykańskiej o św. Janie Pawle II. Sala KIK, godz. 1845.
4. W środę – 16.07. – wsp. NMP z Góry Karmel. To wspomnienie przypomina nam
o ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu, który jest
tarczą ochronną przed złem, dlatego zadbajmy o to, by szkaplerz był noszony przez nas
z wiarą i miłością. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek – 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo
do Dzieciątka Jezus wg stałego porządku. Rozpoczęcie Godzinkami o godz. 1730.
6. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę z myślą o wsparciu parafialnych
inwestycji. Dziękujemy za indywidualne ofiary składane na potrzeby parafii.
7. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę.
W zakrystii można pobrać formularze zgłoszeniowe.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Waryńskiego , m. od 25 –47 za pełniony
dyżur porządkowy i złożoną ofiarę 190 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 12 przy ul.
Waryńskiego, m. od 1 – 24.
9. W przyszłą niedzielę podczas Lata z Radiem w Tarnobrzegu odbędzie się Dzień
Dawcy Szpiku w ramach pomocy ludziom chorym na białaczkę. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
10. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Jest lipcowy numer
czasopisma dla młodzieży „Droga”.

