
NIEDZIELA XX tyg. zw.  – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP  -  15.08.2021.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Dziś nieszpory maryjne o godz. 17
30

. Codziennie modlimy się w intencji naszej Ojczyzny. 

2. We wtorek – 17.08. – wsp. św. Jacka – kapłana. Z racji 17 dnia miesiąca Godzinkami              

o 17
30

 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. O godz. 18
00

 Msza 

św.  w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, po Mszy św. koronka i błogosławieństwo 

indywidualne figurką Dzieciątka Jezus. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy, by w 

modlitwie zawierzać Dzieciątku Jezus nasze sprawy osobiste, rodzinne  i parafialne. Również 

we wtorek rozpoczęcie nowenny przed uroczystością MB Częstochowskiej. 

3. W środę o godz. 17
00 

cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.  

4. W czwartek -  19 dnia miesiąca można uzyskać odpust w związku z trwającym Rokiem Św. 

Józefa. Zachęcamy do skorzystania z tego daru.  

5. W piątek – 20.08. – wsp. Św. Bernarda, op. dK. 

6. W sobotę – 21.08. – wsp. Św. Piusa X, pap. 

7. Zachęcamy do udziału w organizowanej w dniu 31 sierpnia br. parafialnej  pielgrzymce  

do Starej Wsi, Komańczy oraz sanktuarium MB w Jaśliskach. Zapisy na tę pielgrzymkę 

w zakrystii. Przypominamy również, że w dniu 29 sierpnia w Radomyślu n/Sanem 

odbędzie się uroczystość nałożenie koron na obraz Matki Bożej Pocieszenia. Chętnych do 

udziału w tej uroczystości, prosimy o dotarcie we własnym zakresie. 

8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14  przy ul. Skalna Góra, m. od 31 – 60 za pełniony dyżur 

porządkowy w świątyni i ofiarę 300 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę                    

o godz. 7
00

. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra,   

m. od 1 – 30.  

9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 

10. W przyszłą niedzielę  odbędzie się akcja „Szczepimy się z OSP”. Będzie ona miała 

miejsce w sali teatralnej parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu na 

Serbinowie,  w godz. od 8
00

 do 16
00

. Szczepić będzie się można szczepionkami : Jonhson & 

Jonson – jedno dawkowa lub Pfizer – dwu dawkowa. Zaszczepić się będą mogły osoby 

pełnoletnie, bez kolejek i bez rejestracji. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  

 


