XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.07.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś po Mszy św. o godz. 1030 nastąpi poświęcenie pojazdów mechanicznych z racji
wspomnienia św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżujących. Dziś także można złożyć do
wystawionych puszek ofiarę na środki transportu dla misjonarzy.
Msza św. o godz. 1200 pod przewodnictwem biskupa Michela Dubost z diecezji Evry we Francji,
którego gościmy od środy w naszej parafii wspólnie z młodzieżą przybyłą do nas na Dni Młodych
w Diecezji. Już dzisiaj serdecznie dziękujemy tym Parafianom, którzy przyjęli ich do swych mieszkań,
goszczą ich i opiekują się nimi. Po południu młodzież przybyła do naszego miasta uczestniczyć będzie
w festiwalu S16 nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro – 25.07. – święto św. Jakuba Apostoła. Jest to dzień imienin naszego Biskupa Krzysztofa,
dlatego otoczmy dostojnego Solenizanta naszymi modlitwami. O godz. 1730 nabożeństwo
wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. Jutro po Mszy św. o godz. 1000 w kościele św. Barbary
młodzież z Francji oraz przedstawiciele naszej tarnobrzeskiej młodzieży wyjeżdżają na ŚDM do
Krakowa.
3. We wtorek – 26.07. – wspominamy świętych Joachima i Annę, rodziców NMP. Jest to dzień
wdzięczności okazywanej naszym rodzicom, dziadkom, babciom oraz ludziom starszym. Pamiętajmy
zatem o nich w modlitwie. O godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym dniu o godz. 1600 do
Polski przybędzie papież Franciszek na ŚDM.
5. W czwartek papież Franciszek przybędzie na Jasną Górę, gdzie o godz. 1030 odprawi uroczystą
Mszę św. z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Gdyby ktoś jeszcze był chętny do udziału w tym
wydarzeniu, to w zakrystii można się zapisać jeszcze dzisiaj.
6. W piątek – 29.07. – wsp. św. Marty.
7. W sobotę Ojciec święty przebywał będzie w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie
Łagiewnikach, a od godz. 1930 na Campus Misericordiae rozpocznie się czuwanie modlitewne.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 1000 Msza św. z Papieżem Franciszkiem na zakończenie ŚDM.
Gorąco zachęcamy wszystkich do łączności duchowej z tym historycznym dla nas wydarzeniem, jakim
są ŚDM i pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka. Osoby zgłoszone mogą sobie odebrać „wejściówki”.
W przyszłą niedzielę zakończenie nabożeństw do Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
9. Diecezjalne Studium Życia i Rodziny w Sandomierzu zaprasza kandydatów na nowy rok akademicki
2016/2017. Słuchaczami Studium mogą być: młodzież z ukończoną szkoła średnią, studenci,
małżonkowie, rodzice, katecheci i nauczyciele, którzy chcą pogłębić formację religijną i zdobyć wiedzę
z zakresu teologii, psychologii, pedagogiki, odpowiedzialnego rodzicielstwa i komunikacji w
małżeństwie. Zajęcia odbywają się od końca września do czerwca dwa razy w miesiącu i są bezpłatne.
10. PZC informuje, że w poniedziałek 25 lipca od godziny 1630 do Mszy św. o 1800 na parkingu przy
garażach parafialnych wydawany będzie koncentrat waniliowy w płynie. Ilość towaru ograniczona.
Zapraszamy wszystkich chętnych.
11. Grupa św. Barbary zaprasza wszystkich pieszych pielgrzymów, którzy w tym roku chcą
pielgrzymować ze Stalowej Woli na Jasną Górę, w dniach 4 - 12 sierpnia, na spotkanie przed
pielgrzymkowe do kościoła św. Barbary na godzinę 1800 w niedzielę 31 lipca. Spotkanie rozpocznie się
Mszą św.
12. W czwartek - 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. 150 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.
13. Zachęcamy do udziału w autokarowej pielgrzymce do Krakowa – Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii
Zebrzydowskiej, w dniu 27 sierpnia. Zainteresowanych udziałem w pielgrzymce prosimy o zapisanie
się na listę w zakrystii.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 9 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
220 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki
dyżur parafian z bloku nr 10 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 - 24.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer miesięcznika rodzin
katolickich – „Nasza Arka”.

