XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.09.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w ostatni tydzień września. Od wczorajszego wieczora
z racji przypadającego dziś wsp. św. O. Pio trwa akcja duszpasterska, przebiegająca pod
hasłem: „Z Maryją i Ojcem Pio CZYŚCIMY CZYŚCIEC”. Zachęcamy, aby włączyć się ten
nurt modlitwy odmawiając dzisiaj dziesiątek różańca w intencji zmarłych w czyśćcu
cierpiących. O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro – 24.09. - o godz. 1730 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej
Krwi. Po Mszy św. zbiórka dla LSO.
3. We wtorek – 25.09. – wsp. bł. Władysława z Gielniowa, k. O godz. 1730 nabożeństwo
wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
wieczornej spotkanie PZC. O godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski.
Zapraszamy wszystkich do udziału w modlitwie apelowej.
5. W czwartek – 27.09. – wsp. św. Wincentego a Paulo, k.
6. W piątek – 28.09. – wsp. Św. Wacława, m. Na Mszę św. wieczorną i spotkanie po niej
prosimy Rycerzy Kolumba.
7. W sobotę – 29.09. – Święto św. Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała. Odpust
w parafii Tarnobrzeg – Wielowieś. Suma o godz. 1100. Wieczorem w naszej świątyni Msza
św. w intencji Policji Tarnobrzeskiej z racji wspomnienia Patrona – św. Michała Archanioła.
W sobotę w Sandomierzu odbędzie się Konferencja Solidarni z Rodziną, której tematem
będzie wychowanie patriotyczne w rodzinie i szkole. Szczegóły na plakacie.
8. W przyszłą niedzielę w Hucie Komorowskiej odbędą się XI Dni Kardynała
Kozłowieckiego i świętowanie X rocznicy powstania Fundacji „Serce bez granic”. Szczegóły
na plakacie na tablicy ogłoszeń. W przyszłą niedzielę zakończymy nabożeństwa do św.
Aniołów.
9. W sobotę 6 października odbędzie się VIII Diecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych
naszej diecezji do Sanktuarium MB Dzikowskiej w Tarnobrzegu. Już dzisiaj zachęcamy do
udziału, szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. Dziękujemy serdecznie parafianom z bloku nr 1 przy ul. Armii Krajowej za sprzątanie
świątyni i złożoną ofiarę 180 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji zostanie
odprawiona w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni
parafian z bl. nr 2 przy ul. A. Krajowej
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego” do którego dołączony jest różaniec na rękę, jest także czasopismo „Nasza
Arka” oraz ze stolika można sobie zabrać dzisiaj okolicznościowy numer czasopisma
„ChiT”.

