
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.08.2019.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Apel biskupa Ordynariusza K. Nitkiewicza.  
2. 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. 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”. Ok. godziny 1900 
dotrą do nas pielgrzymi z Pieszej Stalowowolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Będzie to grupa św. 
Urszuli w liczbie ok. 150 osób. Bardzo prosimy o przyjęcie ich na nocleg. Chętni parafianie, którzy 
chcą ich przyjąć, proszeni są o zapisanie swego adresu w zakrystii. Z góry dziękujemy za ten gest 
miłości. Zachęcamy również chętnych do duchowego pielgrzymowania, zapisy na listę w zakrystii.  
3. Codziennie w modlitwie polecamy Bogu za przyczyną Matki Bożej Częstochowskiej naszą Ojczyznę 
oraz modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne w naszej diecezji.  
4. We wtorek – 06.08. – święto Przemienienia Pańskiego. Istnieje piękny zwyczaj, aby wspominając 
tajemnicę Przemienienia upraszać łaskę przemiany życia tym, którzy jej najbardziej potrzebują. 
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. wieczornej 
spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Przy tej okazji dziękujemy tej wspólnocie parafialnej za 
wierne trwanie przy Chrystusie w czasie cotygodniowych adoracji i zapraszamy wszystkich do 
udziału w tej adoracyjnej modlitwie o królowanie Bożego Serca w świecie i ludzkich sercach. 
6. W czwartek – 08.08. -  wsp. św. Dominika, k. O godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie 
dla SKC, a po Mszy św. spotkanie dla tej wspólnoty. 
7. W piątek – 09.08. – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein, Patronki Europy.                
O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, by wypraszać 
sobie i światu dar Bożego Miłosierdzia. 
8. W sobotę  – 11.08. – święto św. Wawrzyńca, d. i m. Jest to Diecezjalny Dzień modlitwy i postu                       
w intencji powołań do naszego sandomierskiego Seminarium Duchownego. W seminaryjnym 
kościele św. Michała Archanioła w Sandomierzu będzie trwała całodzienna adoracja w tych 
intencjach. Nasz dekanat tarnobrzeski czuwa od godz. 1000 do 1100. Również w naszej świątyni po 
Mszy św. porannej odmówimy jedną część różańca, którą poprowadzi Straż Honorowa NSPJ,                       
a wieczorem o godz. 1730 odmówimy drugą część różańca, którą prowadzi SKC. Zapraszamy 
wszystkie wspólnoty i parafian do udziału w tych modlitwach oraz o podjęcie postu w tym dniu. 
9. W przyszłą - II niedzielę miesiąca, taca przeznaczona jest szczególnie na potrzeby parafii. 
Pozostało nam jeszcze do spłaty za ubiegłoroczne inwestycje 15 tyś. zł. Po ich spłacie podejmiemy 
kolejne zaplanowane dzieła.  
10. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce autokarowej do sanktuarium w Tyliczu, do ogrodów 
biblijnych w Muszynie oraz do Krynicy w dniu 31 sierpnia. Zapisy na listę w zakrystii.  
11. Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie komputerowym 
skierowanym do mieszkańców w wieku od 25 do 74 lat. Zgłoszenia od 1 sierpnia. Szczegóły na 
plakacie i wyłożonych folderach reklamowych. Również Przewodniczący Rady Miasta zachęca do 
udziału w wyborach do Rady Seniorów naszego miasta. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Termin 
składania dokumentów do 26 sierpnia. PWSZ informuje, że otwiera nowy kierunek studiów, a jest 
nim psychologia. Szczegóły na okolicznościowych folderkach.  
12. Dziękujemy parafianom z bl. nr 11 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy w świątyni 
i ofiarę 260 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji  w  środę  o godz. 700. W tym tygodniu 
prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 12 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 - 30. 
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 
 

 


