
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.07.2020 r.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
 
1. Dziś rozpoczyna się 21 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, przeżywany pod hasłem: 
„Umocnieni Eucharystią – niesiemy Chrystusa”. Ta inicjatywa łączy w sobie duszpasterską 
troskę o bezpieczne poruszanie się po drogach oraz konkretną pomoc polskim misjonarzom                      
w zakresie środków transportu. Dlatego od dzisiaj do przyszłej niedzieli  można  złożyć do 
wystawionej puszki dowolną ofiarę na środki transportu dla misjonarzy. Zachęcamy 
kierowców, by za bezpieczne podróże złożyli 1 grosz za 1 kilometr jazdy bez wypadku               
i przeznaczyli go na wyżej wspomniany cel. W ubiegłym roku dzięki akcji MIVA Polska 
zebrano kwotę 3 mln 450 tyś. złotych, za które zrealizowano 91 projektów polskich 
misjonarzy w 34 krajach świata odnośnie zakupu środków transportu. 
Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.  
2. Jutro – 20.07. – wsp. Bł. Czesława, k.  
3. W środę - 22.07. – wsp. św. Marii Magdaleny. Uroczystość odpustowa w parafii 
Miechocin.   O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. 
4. W czwartek – 23.07. – święto św. Brygidy, z. Patronki Europy.  
5. W piątek – 24.07. – wsp. św. Kingi, dz. O godz. 1715 modlitwa SKC do MB Królowej 
Przenajdroższej Krwi Chrystusa.  
6. W sobotę – 25.07. – święto św. Jakuba Apostoła oraz wsp. Św. Krzysztofa – Patrona 
Kierowców i Podróżujących. Jest to dzień imienin naszego Ks. Biskupa Ordynariusza 
Krzysztofa, dlatego otoczmy go serdeczną modlitwą. O godz. 1730 adoracja wynagradzająca 
za grzechy przeciwko życiu i modlitwa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 
7. W przyszłą niedzielę – 26.09. – przypada wsp. świętych Joachima i Anny, rodziców NMP. 
Jest to dzień wdzięczności okazywanej naszym rodzicom, dziadkom, babciom oraz ludziom 
starszym. Pamiętajmy zatem o nich w modlitwie. W przyszłą niedzielę po Mszy św.                        
o godz. 1200 nastąpi obrzęd poświęcenia pojazdów mechanicznych w związku ze 
wspomnieniem  św. Krzysztofa.  
8. Zachęcamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, która w tym roku odbywać 
się będzie w formie sztafety. Nasza grupa tarnobrzeska - św. Barbary pielgrzymować będzie 
10 sierpnia ze Szczekocin do Dąbrowna. Zapisy i spotkanie organizacyjne odbędzie się                   
w niedzielę 2 sierpnia po Mszy św. o godz. 1800 w kościele św. Barbary. Na tym spotkaniu 
należy przekazać kartę zgłoszeniową, deklarację o dobrym stanie zdrowia oraz opłatę. 
Szczegóły na tablicy ogłoszeń lub w zakrystii.  
9. Studium Życia Rodzinnego diecezji sandomierskiej zaprasza młodzież, małżonków, 
rodziców, katechetów i nauczycieli na nowy rok akademicki. Zajęcia w tym Studium 
odbywają się od października do czerwca dwa razy w miesiącu w soboty i są bezpłatne.  
10. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 1  przy ul. Kosmonautów  za pełniony dyżur porządkowy 
w świątyni i ofiarę 100 zł. Pracowała 1 osoba. Msza św. w  intencji tych parafian w środę              
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 2 przy ul. 
Kosmonautów, m. od 1 do 30.  
11. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. 
 
 


