XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.07.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Komunikat WSD w Sandomierzu: „Seminarium Duchowne w Sandomierzu informuje
wszystkich, którzy mają pragnienie służenia Chrystusowi jako kapłani oraz uzyskali
świadectwo maturalne, że do dnia 11 września br. prowadzona jest rekrutacja na pierwszy rok
studiów. Wszelkie potrzebne informacje uzyskać można osobiście w seminarium,
telefonicznie: +48 511 413 002, drogą mailową: ks.rafal.kulaga@diecezjasandomierska.p oraz
na stronie internetowej seminarium: http://wsdsandomierz.pl/warunki-przyjecia”.
2. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 1655 comiesięczna prelekcja, po niej
nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj i przez wakacyjne
miesiące nie będzie Mszy św. o godz. 1600. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej
bezpłatne porady prawne
3. Przez cały miesiąc lipiec oddajemy cześć Przenajdroższej Krwi Jezusa śpiewając litanię do
Krwi Chrystusa.
4. Jutro – 03.07. – święto św. Tomasza Ap.
5. We wtorek przypada rocznica sakry i ingresu ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza.
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
7. W czwartek – 06.07. – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. W tym dniu przypada święto
patronalne Apostolstwa Chorych. Modlimy się szczególnie w intencji chorych, cierpiących
oraz wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Z racji I czwartku miesiąca o godz. 1700
Godzina Święta.
8. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
9. W sobotę – 08.07. - wsp. św. Jana z Dukli, k.
10. W przyszłą niedzielę - II miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie
na inwestycje parafialne.
11. Zachęcamy do udziału w pielgrzymkach: autokarowej do Częstochowy w dniu 09 lipca
i pieszej na Jasną Górę w dniach od 4 – 12 sierpnia. Z zakrystii można pobrać formularze
zgłoszeniowe na Pieszą Pielgrzymkę.
12. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o koncertach organowych, które odbędą się
w czasie wakacji w tarnobrzeskich kościołach.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 260 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 3 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 15.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można także nabyć książkę
„Niedokończony portret” poświęconą śp. Ks. Michałowi Józefczykowi.
15. Pragniemy bardzo serdecznie powitać ks. Tomasza Kopeć, który decyzją ks. Biskupa
Ordynariusza z dniem 1 lipca został skierowany do pracy duszpasterskiej w naszej parafii
jako wikariusz. Ks. Tomasz pracował ostatnio przez 3 lata w parafii Pysznica. Życzymy ks.
Tomaszowi dobrej i owocnej pracy w naszej wspólnocie parafialnej.

