
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09.2021.    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – modlimy się o to, aby 
media służyły budowaniu prawdy, miłości i sprawiedliwości w świecie. Nabożeństwo niedzielne               
o godz. 1730.  
Dziś w ramach akcji „Szczepimy się z OSP” można zaszczepić się szczepionką jedno dawkową 
Jonson&Jonson lub dwu dawkową – Pfizer. Szczepienie odbywa się w Świetlicy Parafialnej od 
godz. 800 do 1500. Również dzisiaj w przygotowanym namiocie można spisać się w ramach 
Narodowego Spisu Ludności. Dziękujemy organizatorom tych akcji, czyli: Prezydentowi Miasta, 
Wojewódzkiemu Szpitalowi, Ochotniczej Straży Pożarnej z Tarnobrzega – Sobowa oraz Urzędowi 
Statystycznemu z Tarnobrzegu za ich zorganizowanie w naszej wspólnocie i zachęcamy do 
skorzystania z możliwości zaszczepienia się oraz spisania.  
2. Codziennie w modlitwie po Mszy św. polecamy naszą wspólnotę opiece św. Aniołów Bożych.  
3. Jutro – 20.09. – wsp. Św. Męczenników Koreańskich. Po Mszy św. zbiórka dla LSO. 
4. We wtorek – 21.09. – święto św. Mateusza Ap. i Ew. Na Mszę św. i pierwsze spotkanie w nowym 
roku formacji, prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy VII wraz z rodzicami.                  
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszę św. o godz. 
1800 i pierwsze spotkanie informacyjne po niej, prosimy kandydatów do bierzmowania z VI klasy 
szkoły podstawowej z terenu naszej parafii wraz z rodzicami. Podczas tego spotkania kandydaci 
otrzymają specjalne indeksy. Prosimy wszystkich o wzajemne poinformowanie się i obecność na tym 
ważnym spotkaniu, rozpoczynającym pierwszy rok przygotowania do sakramentu bierzmowania. 
6. W czwartek – 23.09. – wsp. św. Ojca Pio z Pietrelciny, k. Na spotkanie formacyjne po Mszy św. 
prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy VIII. 
7. W piątek o godz. 1730 modlitwa do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa.  
8. W sobotę – 25.09. – wsp. bł. Władysława z Gielniowa, k. O godz. 1730 nabożeństwo 
wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. W sobotę o godz. 1000 rozpocznie się w naszej parafii 
rejonowy dzień skupienia dla SKC. O godz. 1200 Msza św., a po niej wspólna agapa. Ten dzień 
formacji poprowadzi s. Krystyna Kusak – moderatorka rejonowa SKC. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich czcicieli Przenajdroższej Krwi Chrystusa. W Sandomierzu Mszą św. o godz. 900 w katedrze 
rozpocznie się I sesja Plenarna III Synodu naszej diecezji. W sobotę po Mszy św. wieczornej 
spotkanie Rycerzy Kolumba.  
9. W przyszłą niedzielę odbędzie się pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Z naszego 
miasta organizowany jest wyjazd z parafii OO. Dominikanów. W kościołach polskich odbędzie się 
liczenie wiernych. O godz. 2100 zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski. 
10. Siostry Służebniczki z Tarnobrzega - Mokrzyszowa  zachęcają  osoby mające orzeczenie                 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub pierwszą grupę ZUS do zgłaszania się w Przychodni 
Rehabilitacyjnej REH LECZ mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza 211 w Mokrzyszowie /przy DPS/ na 
bezpłatną rehabilitację wykonywaną w domu pacjenta. Numer telefonu i szczegółowe informacje 
znajdują się na ulotce, którą można zabrać ze stolika.  
11. Przypominamy o możliwości studiowania w Diecezjalnym Studium Organistowskim oraz Studium 
Życia i Rodziny w Sandomierzu. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. 
12. W naszej diecezji rozpocznie się kolejny kurs przygotowujący mężczyzn do pełnienia funkcji 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Tym razem odbywał się będzie w Tarnobrzegu przy parafii OO. 
Dominikanów. Gdyby byli chętni panowie do udziału w nim, to prosimy o zgłoszenie się do końca 
września.  
13. W sobotę - 2 października w Gorzycach odbędzie się XI Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego 
Różańca. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń.   
14. Dziękujemy serdecznie tym parafianom, którzy posprzątali naszą świątynię za parafian                          
z wyznaczonego bloku, którzy nie zgłosili się na dyżur porządkowy. W tym tygodniu prosimy o dyżur 
porządkowy parafian z bl. nr 2 przy ul. Wianek.  
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.  
 


