XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.07.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro z racji 17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka
Jezus wg stałego porządku. Rozpoczęcie Godzinkami o godz. 1730. Przedstawmy Boskiemu
Dzieciątku nasze intencje wypisując je na kartkach i zgromadźmy się na tym nabożeństwie.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W czwartek – 20.07. – wsp. bł. Czesława, k.
5. W sobotę – 22.07. – święto św. Marii Magdaleny. Odpust w parafii Miechocin. Suma o godz. 1030.
6. W przyszłą niedzielę rozpocznie się 18 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, przeżywany pod
hasłem: „Niesiemy Dobrą Nowinę drogami świata”. Z tej okazji po Mszy św. o godz. 1200 odbędzie
się obrzęd poświęcenia pojazdów mechanicznych. Zachęcamy do poświęcenia swoich pojazdów.
Od przyszłej niedzieli będzie można złożyć ofiarę do puszki na środki transportu dla misjonarzy.
7. Diecezjalne Studium Życia Rodziny w Sandomierzu zaprasza kandydatów na nowy rok
akademicki 2017/2018. Słuchaczami Studium mogą być: młodzież z ukończoną szkołą średnią,
studenci, małżonkowie i samotni, katecheci i nauczyciele, pracownicy służby zdrowia. Studium
trwa dwa lata; zajęcia są od października do czerwca, odbywają się w soboty, dwa razy w miesiącu
i są bezpłatne. Wszystkie szczegóły na plakacie w gablotce. Zgłoszenia do 20 września br.
8. W dniach od 10 do 13 września tego roku przeżywać będziemy uroczystości Jubileuszowe
z okazji 20 i 10 rocznicy Intronizacji NSPJ w mieście i parafiach naszego miasta. Z tej okazji
pragniemy ponowić tenże akt intronizacji NSPJ w naszym środowisku. Odbędzie się on w trzech
wymiarach: osobistym – na Mszach św. w niedzielę 10 września, rodzinnym – w dniu 11 września,
społecznym – w dniu 12 września i w wymiarze miasta Tarnobrzega w dniu 13 września
w parafii na Serbinowie pod przewodnictwem ks. biskupa ordynariusza.
Te osoby i rodziny, które 10 lat temu dokonały aktu Intronizacji będą mogły go ponowić, natomiast
ci Parafianie, którzy zechcą dokonać tego aktu Intronizacji będą mogli to wyrazić w formie która
wcześniej została podana. W najbliższym czasie przedstawiciele Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ
z naszej parafii przekażą przygotowane zaproszenia oraz okolicznościową ulotkę. Inne bieżące
informacje dotyczące Jubileuszu Intronizacji będą podawane sukcesywnie w homiliach
i ogłoszeniach parafialnych.
9. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę. W zakrystii
można pobrać formularze zgłoszeniowe. W tym roku również będziemy podejmować pielgrzymów
na nocleg. Prosimy o zgłaszanie chęci przyjęcia pielgrzymów.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 – 30 za pełniony dyżur
porządkowy i złożoną ofiarę 150 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 4 przy ul. Skalna Góra.
11. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.
12. Ogłoszenie proboszcza z parafii Miechocin: „Na cmentarzu parafialnym w Miechocinie trwają
prace porządkujące dane dotyczące osób pochowanych na cmentarzu i opiekunów grobów oraz
prace przy stworzeniu szczegółowej mapy cmentarza. Dlatego też zwracam się z prośbą do
wszystkich posiadających groby na cmentarzu w Miechocinie o wypełnienie i dostarczenie
„Deklaracji dysponenta grobu”, na potrzeby budowy ewidencji cmentarza. Deklaracje można
pobrać na cmentarzu, w kościele w Miechocinie, bądź w kancelarii parafialnej parafii
w Miechocinie. Wypełnione ankiety proszę złożyć w kancelarii parafialnej w Miechocinie.
Kancelaria czynna codziennie po Mszy świętej wieczornej. Za zrozumienie i odpowiedź dziękuję.

