
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.08.2018.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś I niedziela sierpnia. Naszą pamięcią modlitewną ogarniamy pielgrzymów 

zdążających na Jasną Górę. Pamiętajmy także w modlitwach o naszej Ojczyźnie, 

wypraszając wszystkim Polakom łaskę trzeźwości. Przypominamy, że do Parafialnej Księgi 

Trzeźwości wystawionej przy ołtarzu Świętej Rodziny mogą zapisać się osoby, które podjęły 

się abstynencji na sierpień lub na 100 dni. Dziś o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe                     

i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne 

porady prawne, które prowadzi Fundacja „Masz prawo”.  

2. Codziennie w modlitwie polecamy Bogu za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej  

naszą Ojczyznę oraz modlimy się o powołania kapłańskie w naszej diecezji.  

3. W poniedziałek – 06.08. – święto Przemienienia Pańskiego. Istnieje piękny zwyczaj, aby 

wspominając tajemnicę Przemienienia upraszać łaskę przemiany życia tym, którzy jej 

najbardziej potrzebują. 

4. W środę – 08.08. -  wsp. św. Dominika, k. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

5. W czwartek – 09.08. – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, Patronki 

Europy. O godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC, a po Mszy św. 

spotkanie dla tej wspólnoty.  

6. W piątek – 11.08. – święto św. Wawrzyńca, d. i m. O godz. 1500 Nabożeństwo do 

Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, by wypraszać sobie i światu dar 

Bożego Miłosierdzia. 

7. W sobotę – 11.08. – wsp. św. Klary, dz. 

8. W przyszłą - II niedzielę miesiąca, taca przeznaczona jest szczególnie na trwające 

inwestycje parafialne. Przy tej okazji gorąco dziękujemy wszystkim wspierającym 

parafialne potrzeby, bo to dzięki Waszym ofiarom, możemy realizować projekty 

upiększania naszej świątyni i jej otoczenia. Dziękujemy także tym Parafianom, którzy 

wykonują wiele bezinteresownych prac dla parafii, w budynkach parafialnych oraz na 

rabatkach i w parku przykościelnym.  

9. Serdecznie dziękujemy tym Parafianom, którzy przyjęli na nocleg pielgrzymów ze 

Stalowowolskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Dzięki Waszej gościnności i życzliwości 

pielgrzymi  z grupy bł. Urszuli mogli odpocząć po trudzie wędrówki. 

10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Kosmonautów za pełniony dyżur 

porządkowy w świątyni i ofiarę 230 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji                      

w  przyszłą niedzielę o godz. 730. W tym tygodniu prosimy o dyżur parafian z  bloku nr 2 

przy ul. Kosmonautów, m. od 1 - 30. Dziękujemy także tym osobom, które pomagały                     

w sprzątaniu świątyni po pracach związanych z nową posadzką w prezbiterium i nawie 

głównej.   

11. WSD w Sandomierzu informuje, iż trwa druga tura naboru do Seminarium. 

Zainteresowani mężczyźni proszeni są o kontakt z Seminarium.  

12.  Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 
 


