
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.07.2019.  – OGŁOSZENIA 

DUSZPASTERSKIE 
1. Trwają wakacje, czas urlopów i wypoczynku. Nie jest to jednak czas beztroski, 

pamiętajmy o Bogu, Stwórcy tego świata i naszego życia, nie zapominajmy                           

o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św.  Dziś nabożeństwo różańcowe o godz. 17
10

, 

a po nim zmiana tajemnic różańcowych. Dzisiaj i przez wakacyjne miesiące nie będzie 

Mszy św. o godz. 16
00

. Przypominamy o możliwości skorzystania  z bezpłatnych porad 

prawnych dzisiaj od godz. 15
00

 do 16
00

 w Świetlicy Parafialnej.  

2. Przez cały lipiec oddajemy cześć Przenajdroższej Krwi Chrystusa poprzez śpiewaną 

litanię do Krwi Chrystusa 

3. Jutro  – 08.07. – wsp. św. Jana z Dukli, k. Msza św. wieczorna w intencji zmarłych 

polecanych w wypominkach. 

4. We wtorek o godz. 17
30

 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła.  

5. W środę o godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.  

6. W czwartek  – 11.07. – święto św. Benedykta, op. – Patrona Europy. O godz. 17
00

 

Godzina Święta adresowana dla SKC, a po Mszy św. zmiana tajemnic dla SKC. O godz. 18
00

 

Msza św. w intencji ofiar ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, po niej 

przejście pod pamiątkową tablicę przy krzyżu misyjnym i okolicznościowa modlitwa. 

7. W piątek – 12.07. – wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, b. m. O godz. 15
00 

nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godzinie 16
00

 w Środowiskowym Domu Kultury 

na ul. Wyspiańskiego 3 odbędzie się wykład dra Tomasza Berezy z IPN Rzeszów, pt. „ Rzeź 

Wołyńsko-Małopolska, spojrzenie po 76 latach”. 

8. W sobotę – wsp. św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. 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, a szczególnie do 

modlitwy różańcowej o godz. 20
15

  i odbywającej się po niej procesji fatimskiej wokół 

świątyni. W sobotę 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. 

9. W przyszłą niedzielę – II miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie 

na inwestycje parafialne.  

10. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę,                    

w dniach od 4 – 12 sierpnia. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w zakrystii. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 28 lipca o godzinie 18
00

 w parafii św. Barbary. 

11. Przypominamy o odbywających się w kościołach naszego miasta  Międzynarodowych 

Koncertach Organowych. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń. 

12. Przypominamy, że przy naszej parafii działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 

Przestępstwem, który udziela nieodpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

ich bliskim oraz pomocy psychologicznej świadkom przestępstwa i ich najbliższym. Punkt 

czynny jest we wtorek od 14
00

 do 18
00

, środę od 10
00

 do 14
00

, czwartek od 14
00

 do 18
00

. 

Szczegóły na tablicy ogłoszeń i ulotkach wyłożonych na stoliku. 



13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy ul. Skalna Góra, za pełniony dyżur porządkowy         

i złożoną ofiarę  355 zł. Pracowało  8 osób. Msza św. w ich intencji w środę  o godz. 7
00

.  

W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z  bl. nr 9 przy ul. Skalna Góra.  

14. Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica – Górnik, zaprasza absolwentów na zjazd  

z okazji 60-lecia Szkoły, który odbędzie się 28 września. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 

15. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. 


