
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.07.2018.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

 

1. Przeżywamy czas wakacji, urlopów, odpoczynku. Pamiętajmy o chrześcijańskim 

przeżywaniu wakacji, o uczestnictwie w niedzielnej Eucharystii. Nabożeństwo niedzielne dziś  

o godz. 17
30

.  

2. Jutro Msza św. wieczorna  w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. 

3. We wtorek o godz. 17
30 

nabożeństwo do św. Michała Archanioła.  

4. W środę - 11.07. – święto św. Benedykta, op. – Patrona Europy.  O godz. 9
30

 Msza  św. dla 

WTZ na zakończenie roku pracy. O godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja Najświętszego 

Sakramentu. O godz. 18
00

 Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Kresach Wschodnich, po 

niej przejście pod pamiątkową tablicę przy krzyżu misyjnym i okolicznościowa modlitwa. 

5. W czwartek – 12.07. – wsp. Św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, b. m. O godz. 17
00

 

Godzina Święta adresowana dla SKC, a po Mszy św. zmiana tajemnic dla SKC.   

6. W piątek – wsp. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. O godz. 15
00 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Z racji 13 dnia miesiąca, Mszą św. o godz. 18
00

 

rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie i przebiegać będzie wg stałego porządku. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie, a szczególnie do modlitwy 

różańcowej o godz. 20
15

  i odbywającej się po niej procesji fatimskiej wokół świątyni.                

W piątek przypada Dzień Męża i Żony, bo właśnie w 13 dzień lipca  zawarli małżeństwo 

rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus, święci małżonkowie: Zelia i Ludwik Martin. 

Zachęcamy, aby małżonkowie  wyróżnili  ten dzień wspólną modlitwą za siebie, udziałem we 

Mszy św., czy też innymi znakami miłości. 

7. W sobotę Mszą św. sprawowaną przez bp Stanisława Jamrozka o godz. 10
00 

w kościele 

seminaryjnym św. Michała Archanioła w Sandomierzu, rozpocznie się Jubileusz Grup 

Apostolskich, Bractw i Wspólnot modlitewnych naszej diecezji. Po Mszy św. dalszy ciąg 

spotkania odbędzie się w ogrodach seminaryjnych. Zachęcamy przedstawicieli parafialnych 

wspólnot: Róż Różańcowych, Wspólnoty dla Intronizacji, Wspólnoty Neokatechumenalnej                  

i innych do udziału w tym spotkaniu jubileuszowym.  

8. Przypominamy o odbywających się w czwartki koncertach organowych w tarnobrzeskich 

kościołach. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  

9. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę z myślą o wsparciu trwających  inwestycji. 

Dziękujemy tym Parafianom, którzy złożyli na ten cel ofiary indywidualne.  

10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 - 24 za pełniony dyżur 

porządkowy  i złożoną ofiarę 210 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w sobotę  godz. 

7
00

.  W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 25 - 47. 

Dziękujemy także tym osobom, które w tym tygodniu pomagały w sprzątaniu świątyni oraz za 

wszelkie bezinteresowne prace wykonane dla parafii.  

11. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. 

 

 

 

 

 

 


