XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.08.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś 13 dzień miesiąca – kolejna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie.
Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się nabożeństwo Fatimskie, a zakończy się
modlitwą różańcową o godz. 2015 i procesją z figurą Matki Bożej dookoła
świątyni. Zachęcamy do wspólnej modlitwy pokutno – błagalnej.
2. Jutro – 14.08. – wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, k. m. Jest to dzień modlitw
za poległych w obozach, więzieniach i na zsyłkach. Msza św. wieczorna w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek – 15.08. – uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej.
Porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie wieńców zbóż ,
ziół, kwiatów i owoców. O godz. 1730 nabożeństwo Maryjne. Jest to kolejna
Rocznica Cudu nad Wisłą oraz dzień Wojska Polskiego.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy do tej cotygodniowej modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa, jednocześnie z prośbą o królowanie Bożego Serca w ludzkich sercach.
Te adoracje przygotowują nas także do przeżycia Jubileuszu 10 rocznicy
Intronizacji NSPJ w naszych tarnobrzeskich parafiach.
5. W czwartek – 17.08. – wsp. św. Jacka – kapłana. Godzinkami o godz. 1730
rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. O godz. 1800
Msza św. w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, po niej koronka
i błogosławieństwo indywidualne. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy, by
w modlitwie zawierzać Dzieciątku Jezus nasze sprawy osobiste, rodzinne
i parafialne. W czwartek rozpoczęcie Nowenny przed uroczystością MB
Częstochowskiej.
6. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone na inwestycje
parafialne.
7. Dziękujemy parafianom z bl. nr 7 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 240 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bloku
nr 8 przy ul. Skalna Góra.
8. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

