XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.08.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne. Codziennie trwamy na modlitwie
nowennowej przed uroczystością MB Częstochowskiej.
2. Jutro – 24.08. – święto św. Bartłomieja, Ap. O godz. 1715 nabożeństwo do MB
Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
3. We wtorek – 25.08. – o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko
życiu.
4. W środę – 26.08. – uroczystość NMP Częstochowskiej. Tego dnia Polacy łączą się
ze swoją Matką na Jasnej Górze, by dziękować Jej za opiekę i przez Jej orędownictwo
powierzać Bogu naszą przyszłość. Msze św. w tym dniu będą o godz. 7 00, 9 00, 16 30
i 1800.
Po Mszy św. o godz. 1630 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i cotygodniowa adoracja połączona z odnowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu.
Zachęcamy do uczestnictwa w świątecznych Mszach św. O godz. 2100 comiesięczny
Apel Jasnogórski, na który szczególnie w tym maryjnym dniu zapraszamy.
Uroczystość odpustowa w parafii Tarnobrzeg – Sobów. Suma o godz. 1030.
5. W czwartek – 27.08. – wsp. św. Moniki.
6. W piątek – 28.08. – wsp. św. Augustyna, b. dK.
7. W sobotę – 29. 08. – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. W sobotę o godz. 630
z przed kościoła nastąpi wyjazd autokarowej pielgrzymki w Bieszczady. Prosimy
zapisane osoby o wpłacenie należnej kwoty. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
Chętnych prosimy o zapisanie się najpóźniej do wtorku.
8. Rycerze Kolumba zapraszają chętnych mężczyzn na pielgrzymkę autokarową do
Warszawy w dniu 30 sierpnia br. W programie zwiedzanie Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz nawiedzenia kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Zapisy
na listę w zakrystii.
9. Zbliża się nowy rok szkolny i katechetyczny. Dzieci i młodzież zachęcamy do
skorzystania w najbliższych dniach z sakramentu pokuty, by w ten czas pracy i nauki
wejść po Bożemu i z Bożym błogosławieństwem.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 9 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 172 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 10 przy
ul. Skalna Góra, m. od 1 – 30.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

