
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2018.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
  

1. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.  

2. Codziennie trwamy na modlitwie nowennowej przed uroczystością MB 

Częstochowskiej. 

3. Jutro – 20.08. – wsp. św. Bernarda, op. dK. 

4. We wtorek – 21.08. – wsp. św. Piusa X, pap. 

5. W środę  – 22.08. -  wsp. Najśw. Maryi Panny  Królowej.  o godz. 1700 cotygodniowa 

adoracja Najświętszego Sakramentu. 

6. W piątek  – 24.08. – święto św. Bartłomieja – Apostoła.  O godz. 1730 nabożeństwo 

do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi.   

7. W sobotę o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko życiu.  

8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość MB Częstochowskiej. Tego dnia my 

Polacy łączymy się ze swoją Matką na Jasnej Górze, by dziękować Jej za opiekę i przez 

Jej orędownictwo powierzać Bogu swoją przyszłość. O godz. 2100 comiesięczny Apel 

Jasnogórski, na który gorąco w tym maryjnym dniu zapraszamy. Uroczystość 

odpustowa  w parafii Tarnobrzeg – Sobów. Suma o godz. 1030. 

9. W tym tygodniu rozpoczną się prace związane z malowaniem kościoła oraz 

zamontowane zostaną poręcze marmurowe w prezbiterium. W zakładzie 

kamieniarskim  w Rzeszowie trwa montaż nowej marmurowej ambony, pulpitu do 

miejsca przewodniczenia oraz podstaw do mensy ołtarzowej. Mamy nadzieję, że uda 

się te wszystkie prace zrealizować do września. Dziękujemy za wszystkie ofiary 

składane na trwające prace.  

10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 31 – 60  za 

pełniony dyżur w świątyni i ofiarę 407  zł. Pracowało 9 osób. Msza św. w ich intencji   

w przyszłą niedzielę  o godz. 730. W tym tygodniu prosimy o dyżur parafian z bl. nr 3 

przy ul. Kosmonautów.  

11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.  

12. Na zakończenie zwracamy się z gorącym apelem o dar modlitwy w intencji 

powołań do życia kapłańskiego i zakonnego, szczególnie w najbliższych dniach, kiedy 

jeszcze wielu młodych ludzi zastanawia się nad wyborem życiowej drogi. My również 

wspólnie po Mszach św. w najbliższych dniach modlić się będziemy w tej intencji 

słowami Bł. Ks. Michała Sopoćki.  

 

 
 


