XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.08.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne oraz modlitwa nowennowa przed
uroczystością MB Częstochowskiej.
2. Jutro – 24.08. – święto św. Bartłomieja, Ap. O godz. 1715 modlitwa SKC do MB Królowej
Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
3. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu
i zakończenie Nowenny do MB Częstochowskiej.
4. W środę – 26.08. – uroczystość NMP Częstochowskiej. Tego dnia Polacy łączą się ze
swoją Matką na Jasnej Górze, by dziękować Jej za opiekę i przez Jej orędownictwo
powierzać Bogu naszą przyszłość. Msze św. w tym dniu będą o godz.: 7 00, 9 00 oraz 1800.
Zachęcamy do uczestnictwa w świątecznych Mszach św. O godz. 1700 adoracja
Najświętszego Sakramentu zakończona odnowieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu.
O godz. 2100 comiesięczny Apel Jasnogórski, na który gorąco zapraszamy. Napiszmy na
kartkach nasze intencje i przynieśmy je z sobą na modlitwę apelową. Po Mszy św.
wieczornej spotkanie Rycerzy Kolumba. Uroczystość odpustowa w parafii Tbg – Sobów.
5. W czwartek – 27.08. – wsp. Św. Moniki. W kościele św. Barbary odbędzie się w tym dniu
spotkanie popielgrzymkowe uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę z grupy
tarnobrzeskiej. Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 1800.
6. W piątek – 28.08. – wsp. Św. Augustyna, b. dK.
7. W sobotę – 29.08. – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
8. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego planowana jest we wtorek, 2 września
o godz. 800 rano. Prosimy dzieci i młodzież o skorzystanie w najbliższych dniach
z sakramentu pokuty, by w ten sposób przygotować się duchowo do rozpoczęcia nowego
roku szkolnego.
9. Informujemy, że w niedzielę 6 września na Mszy św. o godz. 1200 zaplanowana jest
uroczystość I Komunii Św. dla dzieci z klasy III A SP nr 3, natomiast Sakrament
Bierzmowania dla najstarszej grupy kandydatów zaplanowany jest w niedzielę 20 września
na Mszy św. o godz. 1200. W najbliższą niedzielę podamy szczegóły odnośnie
przygotowania do tych wydarzeń.
10. Studium Życia Rodzinnego diecezji sandomierskiej zaprasza w nowym roku
akademickim młodzież, małżonków, rodziców, nauczycieli i katechetów do udziału
w wykładach z teologii, psychologii, pedagogiki, odpowiedzialnego rodzicielstwa
i komunikacji w małżeństwie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Narutowicza za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 320 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 3 przy ul. Narutowicza.
Dziękujemy także tym Osobom z parafii, które w ostatnim czasie pracowały
bezinteresownie w porządkowaniu otoczenia kościoła oraz parku parafialnego.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

