
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.06.2020.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca, o godz. 1730  nabożeństwo czerwcowe.  

2. Jutro – 29.06. – uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. o godz. 700, 900 

oraz 1800.  

3. We wtorek zakończenie nabożeństw czerwcowych do NSPJ. 

4. W środę rozpocznie się miesiąc lipiec, w którym będziemy oddawać cześć 

Przenajdroższej Krwi Jezusa śpiewając litanię do Krwi Chrystusa. O godz. 1700 

cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem do 

Przeczystego Serca św. Józefa, które rozpocznie się o godz. 1740.  

5. W I czwartek  miesiąca o 1700 Godzina Święta  połączona z nabożeństwem pierwszo 

czwartkowym w intencji powołań. 

6. W piątek – 03.07. – święto św. Tomasza Apostoła. Jest to  pierwszy piątek miesiąca, 

dlatego wyjątkowo od godz. 1000 odwiedziny chorych w mieszkaniach z rejonu ks. 

Tomasza i ks. Grzegorza. Nie będzie odwiedzin chorych z rejonu ks. proboszcza. O godz. 

1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. 

spotkanie Straży Honorowej NSPJ. 

7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KP Radia Maryja. O godz. 1800 Msza św.           

i nabożeństwo pierwszo sobotnie. 

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic 

różańcowych. Przypominamy, że bezpłatne porady prawne prowadzone przez Fundację 

„Masz prawo” udzielane są telefonicznie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. W przyszłą 

niedzielę na Świętym Krzyżu odbędzie się doroczny odpust ku czci Przenajdroższej Krwi 

Pana Jezusa. 

9. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o koncertach organowych, które odbywają  

się w czasie wakacji w tarnobrzeskich kościołach. Zainteresowanych prosimy                             

o zapoznanie się.  

10. Są przygotowane projekty kolejnych witraży do nawy wejściowej. Koszt wykonania 

jednego witraża wynosi 3 tyś. zł. Gdyby ktoś pragnął sfinansować taki witraż, to prosimy 

o kontakt. Z projektem można zapoznać się w przedsionku świątyni.  

11. „Bóg zapłać” jednej rodzinie z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 – 47 za ofiarę 

100 zł złożoną z racji wyznaczonego dyżuru porządkowego oraz tym Parafianom, którzy  

z poczucia odpowiedzialności posprzątali naszą świątynię. Msza św. w intencji  

ofiarodawców oraz sprzątających kościół w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy             

o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 14  przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24.  

12. Przypominamy, że uczestnicząc w liturgii w świątyni należy zachować znane nam 

zasady bezpieczeństwa. Prosimy także o uczestnictwo w odpowiednim i godnym stroju.  

13. Dzieciom, młodzieży i wszystkim urlopowiczom życzymy dobrego wypoczynku 

wakacyjnego. Pamiętajmy o chrześcijańskim przeżywaniu wakacji, czyli o codziennej 

modlitwie i uczestnictwie w niedzielnych Mszach św. 

14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 

 


