XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.07.2015. 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 wesprzeć dzisiaj dzieło misyjne przekazując ofiarę do wystawionych puszek na
zakup środków transportu dla misjonarzy. Można to także uczynić włączając się do akcji
„Jeden grosz za jeden kilometr bezpiecznie przejechanej drogi”. Nabożeństwo niedzielne
dziś o godz. 1730, zaś o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski.
2. W środę – 29.07. – wsp. św. Marty. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu.
3. W piątek - 31.07. – wsp. św. Ignacego z Loyoli, k. Zakończenie nabożeństw do
Najdroższej Krwi Chrystusa.
5. W sobotę – 01.08. – wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego, b. dK., 71 rocznica Powstania
Warszawskiego. Rozpocznie się miesiąc sierpień tak szczególny z racji religijnych
i patriotycznych, miesiąc trzeźwości narodowej. Przez cały sierpień przyzywać będziemy
szczególnej opieki Matki Najświętszej, naszej Królowej oraz polecać w modlitwie naszą
Ojczyznę. Z racji I soboty miesiąca, o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM, a po Mszy
św. nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
6. W przyszłą I niedzielę miesiąca o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
różańcowych. Również w przyszłą niedzielę o godz. 1500 odbędzie się w parafii św. Barbary
spotkanie dla pielgrzymów udających się pieszo na Jasną Górę z grupy Tarnobrzeskiej – św.
Barbary. Gdyby jeszcze ktoś zdecydował się na udział w pielgrzymce, to można zapisać się
na tymże spotkaniu. Zachęcamy także do duchowego uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce na
Jasną Górę. Szczegóły i zapisy w zakrystii.
7. We wtorek - 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 przyjąć pielgrzymów na tę jedną noc do
naszych mieszkań oraz po staropolsku ugościć. Chętni parafianie do przyjęcia pielgrzymów
w celu lepszej organizacji proszeni są o zapisanie swego adresu w zakrystii, najpóźniej do
przyszłego poniedziałku.
8. Zachęcamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do sanktuarium św. Andrzeja Boboli
w Strachocinie oraz w Bieszczady, w dniu 29 sierpnia. Zainteresowanych udziałem
w pielgrzymce prosimy o zapisanie się na listę w zakrystii.
9. Urząd Miasta zaprasza mieszkańców Tarnobrzega do wzięcia udziału w badaniu
w kierunku wykluczenia lub leczenia osteoporozy, które odbędzie się 1 sierpnia br. na Placu
B. Głowackiego, w godzinach od 900 – 2000, w oznakowanym autobusie. Szczegóły na
plakacie.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 5 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 – 30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 170 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 6 przy ul. Skalna Góra.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest sierpniowy numer czasopisma dla
młodzieży „Droga” oraz miesięcznik rodzin katolickich – „Nasza Arka”.

