
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.09.2019.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

 

1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w ostatni tydzień września. Dziś o godz. 1730 

nabożeństwo niedzielne. 

2. Jutro – 23.09. – wsp. św. o. Pio z Pietrelciny, k. Po Mszy wieczornej zbiórka dla LSO.  

3. We wtorek  o godz. 1730 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi. 

4.  W środę – 25.09. – wsp. bł. Władysława z Gielniowa, k. O godz. 1700 cotygodniowa 

adoracja połączona z nabożeństwem przebłagalnym za grzechy przeciwko życiu o godz. 

1740. Na Mszę św. o godz. 1800 inaugurującą ostatni rok przygotowania do sakramentu 

bierzmowania, prosimy młodzież klasy VIII szkoły podstawowej oraz I szkoły średniej, 

która nie przystąpiła jeszcze do bierzmowania. Prosimy o obecność wraz z rodzicami. Po 

Mszy św. odbędzie się spotkanie formacyjne. Sakrament Bierzmowania dla tej grupy 

odbędzie się na wiosnę  2020 roku. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie PZC. 

5. W czwartek o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski. Zapraszamy 

wszystkich do udziału w modlitwie apelowej.  

6. W piątek – 27.09. – wsp. św. Wincentego a Paulo, k. Po Mszy św. spotkanie 

młodzieżowej grupy wolontariackiej Bogu- mili oraz chętnych, którzy chcieliby 

przynależeć do tej wspólnoty.  

7. W sobotę – 28.09. – wsp. św. Wacława, m.  Msza św. o godz. 1800  odprawiona będzie 

w intencji Policji Tarnobrzeskiej z racji przypadającego w niedzielę wspomnienia Patrona 

Policji Polskiej – św. Michała Archanioła.    

8.  W przyszłą niedzielę uroczystość odpustowa w parafii Tarnobrzeg – Wielowieś, suma          

o godz. 1030. O godz. 1900 na Cmentarzu w Sobowie odbędzie się modlitwa w intencji 

zmarłego ks. prałata Michała Józefczyka. 

9. Przypominamy, że spotkanie dla osób dorosłych, które chcą przystąpić do sakramentu 

bierzmowania odbędzie się w Centrum Ewangelizacyjnym przy parafii św. Barbary,                       

w dniu 29 września o godz. 1900.  

10. OO. Dominikanie zapraszają na cykl wykładów związanych z teologią i życiem 

Kościoła, które odbywać się  w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary. Pierwszy wykład 

odbędzie się w sobotę 28 września , w godz. od 1000 do 1300.     

11. Chętne osoby do udziału w Pielgrzymce Róż Różańcowych do Staszowa, proszone są  

o zapisanie się na listę w zakrystii. Szczegóły na temat wyjazdu  podamy w przyszłą 

niedzielę.  

12.    „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 – 60 za pełniony 

dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 365 zł. Pracowało 6 osób.  Msza św. w ich intencji         

w środę  o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 17 przy ul. 

Skalna Góra, m. od 1 – 30.  

13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 

     

 


