XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.08.2016.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne. Codziennie trwamy na modlitwie
nowennowej przed uroczystością MB Częstochowskiej.
2. Jutro – 22.08. - wsp. Najśw. Maryi Panny Królowej.
3. W środę – 24.08. – święto św. Bartłomieja – Apostoła. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu, połączona z nabożeństwem do Matki Bożej Królowej
Przenajdroższej Krwi.
4. W czwartek o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko życiu.
5. W piątek – 26.08. – uroczystość MB Częstochowskiej. Tego dnia Polacy łączą się ze
swoją Matką na Jasnej Górze, by dziękować Jej za opiekę i przez Jej orędownictwo
powierzać Bogu swoją przyszłość. Msze św. w

tym dniu będą o godz. 700, 900,

1630 i 1800. Po każdej Mszy św. Akt Zawierzenia parafii Matce Bożej Częstochowskiej
z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski. Zachęcamy do uczestnictwa w świątecznych
Mszach św. W tym dniu nie ma obowiązku piątkowego postu. O godz. 2100
comiesięczny Apel Jasnogórski, na który gorąco w tym maryjnym dniu zapraszamy.
Uroczystość odpustowa w parafii Tarnobrzeg – Sobów. Suma o godz. 1030.
6. W sobotę – 27.08. – wsp. św. Moniki. O godz. 600 z przed kościoła nastąpi wyjazd
pielgrzymki autokarowej do Wadowic, Kalwarii i Krakowa – Łagiewnik. Bardzo
prosimy, aby zapisane osoby najpóźniej do środy potwierdziły chęć wyjazdu,
wpłacając przewidzianą kwotę. Prosimy również osoby wyjeżdżające i posiadające
legitymacje rencisty i emeryta o zabranie ich z sobą.
7. W sobotę 27 sierpnia odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka w intencji trzeźwości do
Matki Bożej w Radomyślu. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 – 47 za pełniony
dyżur w świątyni i ofiarę 60 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur parafian z bl. nr 14 przy ul. Waryńskiego,
m. od 1 – 24.
9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

