XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.07.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela lipca. Po Mszy św. o godz. 1030 i 1200 poświęcenie pojazdów
mechanicznych. Organizacja MIVA Polska działająca na rzecz misji, zwraca się z gorącą prośbą, aby
wesprzed dzisiaj dzieło misyjne przekazując ofiarę do puszek na zakup środków transportu dla
misjonarzy. Można to także uczynid włączając się do akcji „Jeden grosz za jeden kilometr
bezpiecznie przejechanej drogi”. Dziś w Ślęzakach o godz. 15 30 spotkanie dla uczestników Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. Nabożeostwo niedzielne o godz. 17 30.
2. We wtorek – 29.07. – wsp. św. Marty.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W czwartek - 31.07. – wsp. św. Ignacego z Loyoli, k. Zakooczenie nabożeostw do Najdroższej
Krwi Chrystusa.
5. W piątek – 01.08. – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, b. dK., 70 rocznica Powstania
Warszawskiego. Rozpocznie się miesiąc sierpieo tak szczególny z racji religijnych i patriotycznych,
miesiąc trzeźwości narodowej. Przez cały sierpieo przyzywad będziemy szczególnej opieki Matki
Najświętszej, naszej Królowej oraz polecad w modlitwie naszą Ojczyznę. Z racji I piątku miesiąca od
godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy spotkanie Straży Honorowej NSPJ. Muzeum
Historyczne m. Tarnobrzega zaprasza w piątek na godz. 17 00 do Zamku Dzikowskiego na spotkanie
z okazji 70 Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
6. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. nabożeostwo
pierwszo sobotnie do godz. 2000. W tym dniu istnieje możliwośd zyskania odpustu „Porcjunkuli”
pod zwykłymi warunkami. W sobotę w Muzeum kard. Adama Kozłowieckiego w Hucie
Komorowskiej o godz. 1600 odbędzie się koncert grupy ewangelizacyjnej z Wybrzeża Kości
Słoniowej, na który organizatorzy serdecznie zapraszają chętnych.
7. W przyszłą I niedzielę miesiąca o godz. 1700 modlitwa różaocowa i zmiana tajemnic
różaocowych. Od godz. 1500 w świetlicy parafialnej można będzie skorzystad z bezpłatnych porad
prawnych.
8. W poniedziałek 4 sierpnia do naszej parafii dotrą pielgrzymi ze Stalowowolskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku będzie to również grupa bł. Urszuli, licząca ok. 200 osób.
Dlatego bardzo prosimy, by tak jak co roku przyjąd pielgrzymów na tę jedną noc do naszych
mieszkao oraz po staropolsku ugościd. Chętni parafianie do przyjęcia pielgrzymów w celu lepszej
organizacji proszeni są o zapisanie swego adresu w zakrystii, najpóźniej do przyszłej niedzieli.
9. Zachęcamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy,
do Zamościa i Zwierzyoca, w dniu 30 sierpnia. Zainteresowanych udziałem w pielgrzymce prosimy
o zapisanie się na listę w zakrystii.
10. Przypominamy o możliwości duchowego uczestnictwa w Stalowowolskiej Pieszej Pielgrzymce
na Jasną Górę. Szczegóły i zapisy w zakrystii.
11. Dyrekcja LO im. M. Kopernika oraz Komitet Organizacyjny Obchodów 105-lecia Szkoły
informują, iż w dniach 26-27 września br. odbędzie się zjazd absolwentów wszystkich roczników.
Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
12. Przypominamy, iż do kooca miesiąca w UM można głosowad na inwestycje zgłoszone w ramach
budżetu obywatelskiego. Prosimy o głosowanie na projekty z naszego Osiedla.
13. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Waryoskiego, m. od 25 –47 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 80 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 14 przy ul. Waryoskiego, m. od 1-24.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można również wziąd sobie obrazy, które
ofiarował nam darmowo p. Zdzisław, artysta ze Stalowej Woli.

