
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.07.2018.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 17
00 

nabożeństwo różańcowe i zmiana 

tajemnic różańcowych. Dzisiaj i przez wakacyjne miesiące nie będzie Mszy św. o godz. 

16
00

.  Od godz. 15
00

 do 16
00

 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne 

2. Przez cały miesiąc lipiec będziemy oddawać cześć Przenajdroższej Krwi Jezusa śpiewając 

litanię do Krwi Chrystusa. 

3. We wtorek – 03.07. – święto św. Tomasza Apostoła. 

4. W środę o godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. 

spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji. W środę przypada rocznica sakry i ingresu ks. bpa 

Krzysztofa Nitkiewicza. 

5. W I czwartek  miesiąca o  godz. 17
00

 Godzina Święta  połączona z nabożeństwem 

pierwszo czwartkowym.   

6. W piątek – 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 piątku miesiąca od godz. 14
00

 

odwiedziny chorych w mieszkaniach z rejonu ks. proboszcza i ks. Grzegorza. O godz. 17
00

 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. 

spotkanie Straży Honorowej NSPJ. 

7. W I sobotę  miesiąca o godz. 17
30

 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 18
00

 

Msza św. i nabożeństwo pierwszo sobotnie. 

8. W przyszłą niedzielę - II miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie 

na inwestycje prowadzone w parafii.  

9. Zachęcamy do udziału w pielgrzymkach: autokarowej do Częstochowy w dniu 08  lipca              

i pieszej na Jasną Górę w dniach od 4 – 12 sierpnia.  

10. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o koncertach organowych, które odbędą się                

w czasie wakacji w tarnobrzeskich kościołach. Najbliższy koncert odbędzie się w czwartek              

o godz. 19
00 

w kościele w Tarnobrzegu - Miechocinie.   

11. Zapraszamy rodziny do udziału w konkursie Rodzinne Pielgrzymowanie organizowanego 

z racji Jubileuszu 200-lecia naszej Diecezji. Konkurs zachęca, aby rodzina w terminie do 16 

sierpnia 2018 roku odbyła pieszą lub rowerową pielgrzymkę do jednego z sanktuariów 

Diecezji Sandomierskiej znajdującego się poza miejscem jej zamieszkania. Na rodziny, które 

udokumentują swój udział w konkursie czekają ciekawe nagrody (I miejsce - rower). 

Szczegóły konkursu na plakacie w gablocie parafialnej. 

12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Waryńskiego, m. od 26 - 47  za pełniony 

dyżur porządkowy  i ofiarę 160  zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 

7
00

. W tym tygodniu prosimy  o taki dyżur parafian z bl. nr 12  przy ul. Waryńskiego,             

m. od 1 – 24. Dziękujemy także tym osobom, które pomagały w sprzątaniu świątyni z racji 

prowadzonych prac remontowych.  

13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo rodzin katolickich 

„Nasza Arka”. Można także zabrać sobie okolicznościową plakietkę wykonaną z racji 

Jubileuszu Parafii.  

 
 


