
VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.02.2019. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
 
1. Dziś o godz. 1700 modlitwa do MB Królowej Przenajdroższej Krwi, następnie nieszpory 

niedzielne o godz. 1730. 

2. Jutro z racji 25 dnia miesiąca o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy 

przeciwko życiu.  Po Mszy św. zbiórka dla ministrantów i lektorów.  

3. We wtorek o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski.  

4. W środę  o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. 

spotkanie PZC. Na Mszę św. i spotkanie formacyjne prosimy wyjątkowo razem 

wszystkich kandydatów do bierzmowania z kl. VI, VII i VIII szkoły podstawowej.  

5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta przed I piątkiem miesiąca.  Na Mszę św. 

wieczorną i spotkanie prosimy kandydatów do bierzmowania z III klasy gimnazjum             

i I szkoły średniej. Pragniemy poinformować, że Sakrament Bierzmowania odbędzie się 

w naszej parafii 29 maja br. na Mszy św. o godz. 1800. Prosimy zatem kandydatów                    

o sumienny udział w spotkaniach formacyjnych. Gdyby ktoś z dorosłych chciał przystąpić 

do tego sakramentu, to prosimy o zgłoszenie się do przyszłej niedzieli. W czwartek po 

Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Rycerzy Kolumba.  

6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. 

spotkanie Straży Honorowej.  

7. W I sobotę marca po Mszy św. wieczornej nabożeństwo pierwszo sobotnie                              

z medytacją i modlitwą różańcową.  

8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. O godz. 

1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych.  

9. W środę – 27.02.  od godz. 1700 odbędzie się Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej               

nr 3. Szczegóły na plakacie.  

10. Na stoliku za ławkami znajdują się ulotki informujące o możliwości wsparcia 1 jednym 

procentem podatku naszego Parafialnego Zespołu Caritas oraz budowy hospicjum                     

w Tarnobrzegu – Miechocinie.   

11. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 - 24 za pełniony 

dyżur porządkowy i ofiarę 210 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę                 

o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,                        

m.  od 25 – 48.  

12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla 
rodzin „Nasza Arka” oraz dla młodych „Droga”. 


