XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.07.2020. – 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. 1700,
a po nim zmiana tajemnic różańcowych. Przypominamy, że z bezpłatnych porad
prawnych prowadzonych przez Fundację „Masz prawo” można skorzystać telefonicznie.
2. Przez cały lipiec śpiewając litanię oddajemy cześć Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
3. Jutro – 06.07. - wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Jutro przypada święto
patronalne Apostolstwa Chorych. Modlimy się szczególnie w intencji chorych,
cierpiących oraz wszystkich, którzy opiekują się chorymi.
4. W środę - 08.07. – wsp. św. Jana z Dukli, kapłana. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy
św. spotkanie tej wspólnoty.
6. W piątek o godz. 1500 comiesięczne Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
7. W sobotę - 11.07. – święto św. Benedykta, op. – Patrona Europy. W tym dniu przypada
77 rocznica ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Z okazji tej tragicznej
rocznicy modlić się będziemy na Mszy św. wieczornej w intencji ofiar tamtych dni oraz
przejdziemy pod pamiątkową tablicę przy krzyżu misyjnym, gdzie odmówimy
okolicznościową modlitwę.
8. W przyszłą niedzielę – II miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą
szczególnie na inwestycje parafialne.
10. Zachęcamy do udziału w XXXVII Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę,
która odbędzie się w tym roku w formie sztafety, w dniach od 4 – 12 sierpnia. Grupa
św. Barbary pielgrzymować będzie w dniu 10 sierpnia. Pielgrzymi zostaną przewiezieni
z Tarnobrzega na wyznaczony etap i po zakończeniu wrócą autokarem do domu. Chętni do
pielgrzymowania w takiej formule proszeni są o pobranie i wypełnienie karty
zgłoszeniowej i zapisanie się w parafii św. Barbary w dniu 2 sierpnia po Mszy św.
o godz. 1800. Formularze są do pobrania w zakrystii. Informacje szczegółowe znajdują się
na tablicy ogłoszeń.
11. Przypominamy o odbywających się w kościołach naszego miasta Koncertach
Organowych. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń.
12. Również na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje o możliwości nauki w Katolickiej
Szkole im. Św. Jana Pawła II.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24 za pełniony
dyżur porządkowy i złożoną ofiarę 150 zł. Pracowało 2 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 – 47.
14. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.
15. Z racji I niedzieli miesiąca odbędzie się teraz adoracja Najświętszego Sakramentu w
intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Przez cały okres wakacyjny modlić się będziemy
w intencji powołań, szczególnie do naszego Sandomierskiego Seminarium Duchownego.

