
V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02.2019. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
 

1. Dziś nabożeństwo niedzielne  o godz. 17
30

. 

2. Jutro – 11.02. – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to XXVII Światowy 

Dzień Chorych.  W związku z tym o godz. 15
00

 odprawiona będzie Msza św. dla 

wszystkich chorych, niepełnosprawnych i starszych z udzieleniem sakramentu 

namaszczenia. Po niej nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i specjalne 

nabożeństwo z błogosławieństwem lurdzkim.  Zapraszamy zatem wszystkich chorych             

i starszych, którzy o własnych siłach mogą dotrzeć do kościoła oraz prosimy                              

o dowiezienie tych, którzy sami nie mogą przyjść. Ten dzień to także okazja, aby 

odwiedzić chorych i okazać im szczególne zatroskanie, również osoby z PZC  odwiedzą 

chore osoby, do których uczęszczamy z posługą sakramentalną z racji I piątku. Ksiądz 

Tomasz odwiedzi chorych ze swojego rejonu od godziny 13
00

. Jutro Msza św. 

wieczorowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. O godzinie 16
30

 

spotkanie grupy teatralnej. 

3. We wtorek  o godz. 17
30

 comiesięczne nabożeństwo do Św. Michała Archanioła. 

4. W Środę o godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 17
30

 

modlitwa różańcowa racji 13 dnia miesiąca i Msza św. w intencjach KPRM.    

5. W czwartek – 14.02. – święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. Jest to Dzień 

Modlitwy za Narody Słowiańskie. Również tego dnia tradycja wspomina św. Walentego, 

kapłana rzymskiego – patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do modlitwy, 

podziękowania Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają.                  

O godz. 17
00

 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św. 

comiesięczne spotkanie SKC.  

6. W przyszłą niedzielę z racji 17 dnia miesiąca, Godzinkami o godz. 17
30

 rozpocznie się 

nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. O godz. 18
00

  Msza św. w intencjach powierzonych 

Dzieciątku Jezus.  

7. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca z myślą                 

o wsparciu potrzeb parafii. Dziękujemy również za ofiary złożone do puszki św. 

Antoniego. 

8. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy pomagali w rozbieraniu świątyni              

z dekoracji świątecznych. Dziękujemy parafianom z domków i bl. nr 38  przy ul. 

Mickiewicza, m. od 1 - 23 za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 255 zł. Pracowało  

4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7
00

. W tym tygodniu prosimy o taki 

dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 24 – 48.  

9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 

10. Zmarł ks. kan. Antoni Sanecki, emerytowany proboszcz parafii Tarnowska Wola.  

W poniedziałek o godz. 17
00

 – Msza święta żałobna w par. pw. Miłosierdzia Bożego 

w Tarnobrzegu, we wtorek o godz. 13
00

 – Msza święta pogrzebowa w par. Tarnowska 

Wola. Po Mszy świętej złożenie ciała na cmentarzu komunalnym w Tarnobrzegu-

Sobowie.  

W Krakowie zmarł brat Andrzej Pastuła – dominikanin, pochodzący z naszej parafii. 

Pogrzeb odbędzie się w środę w krakowskiej Bazylice Świętej Trójcy. O godzinie 11
30

 



różaniec, a o godzinie 12.00 odprawiona zostanie Msza święta, po której ciało zostanie 

złożone do grobowca zakonnego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Polecamy ich 

dusze Miłosierdziu Bożemu i waszym modlitwom. 


