XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 04. 07. 2021.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś przypada XII rocznica sakry i ingresu ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. O godz.
1700 modlitwa różańcowa oraz litania do Krwi Chrystusa, a po nabożeństwie zmiana
tajemnic różańcowych.
2. Przez cały lipiec oddajemy cześć Przenajdroższej Krwi Chrystusa modląc się słowami
litanii.
3. We wtorek – 06.07. - wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. Jest to święto patronalne
Apostolstwa Chorych. Modlimy się w tym dniu szczególnie w intencji chorych, cierpiących
oraz wszystkich, którzy opiekują się chorymi.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona
litanią do Krwi Chrystusa oraz nabożeństwem do Przeczystego Serca św. Józefa.
5. W czwartek - 08.07. – wsp. św. Jana z Dukli, kapłana. O godz. 1700 Godzina Święta
adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św. spotkanie tejże wspólnoty.
6. W piątek o godz. 1500 odbędzie się comiesięczne Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
7. W przyszłą niedzielę przypada 78 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.
Przyszła niedziela to II niedziela miesiąca, dlatego ofiary składane na tacę przeznaczone
będą szczególnie na inwestycje parafialne. Spłacamy jeszcze zadłużenie za remonty w dolnej
części budynku parafialnego, również odnowiona została elewacja budynku od strony ul.
Skalna Góra, pozostaje jeszcze częściowe odnowienie dzwonnicy.
8. Zachęcamy do udziału w XXXVIII 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 11 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. Formularze są do pobrania w zakrystii. W tym roku
istnieje także możliwość uczestniczenia w całej trasie pielgrzymki w formie grupy
namiotowej. Informacje szczegółowe znajdują się na tablicy ogłoszeń.
9. Informujemy, że od przyszłej niedzieli rozpoczną się w kościołach naszego miasta
koncerty organowe w ramach XXIX Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Szczegółowy
program na tablicy ogłoszeń.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. od 31- 60 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 355 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 11 przy ul. Skalna Góra.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer kwartalnika
poświęconego św. Józefowi z bardzo ciekawymi artykułami.
12. Od dnia 1 lipca decyzją ks. biskupa Ordynariusza Krzysztofa obowiązki wikariuszy
w naszej parafii pełnić będą: ks. Adam Kamiński, który został przeniesiony do nas z parafii
Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz ks. Adam Warchoł, przeniesiony
z parafii Wierzchowiska. Obaj pochodzą z parafii konkatedralnej ze Stalowej Woli.
Serdecznie ich witamy i życzymy owocnej posługi w naszej wspólnocie parafialnej.

