XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.08.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne. Codziennie trwamy na modlitwie
nowennowej przed uroczystością MB Częstochowskiej.
2. We wtorek – 24.08. – święto św. Bartłomieja, Ap. O godz. 1730 modlitwa SKC do MB
Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem
przebłagalnym za grzechy przeciwko życiu.
4. W czwartek – 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 odprawiane o godz.: 700,
900 i 1800. Zachęcamy do uczestnictwa w świątecznych Mszach św. O godz. 2100
comiesięczny Apel Jasnogórski. Uroczystość odpustowa w parafii Tarnobrzeg – Sobów.
5. W piątek – 27.08. – wsp. Św. Moniki.
6. W sobotę – 28.08. – wsp. Św. Augustyna, b. dK.
7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1130 w Radomyślu n/Sanem odbędzie się
koronacja obrazu MB Pocieszenia. Również w przyszłą niedzielę w parafii Miłosierdzia
Bożego w Tarnobrzegu, odbędzie się spotkanie popielgrzymkowe grupy św. Barbary
Spotkanie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 1800.
8. We wtorek, 31 sierpnia o godz. 730 wyruszy parafialna pielgrzymka autokarowa do
Starej Wsi: do sanktuarium Matki Bożej w pięknej jezuickiej bazylice oraz do nowo
utworzonego ogrodu biblijnego, następny wyjątkowy punkt pielgrzymki, to klasztor
sióstr Nazaretanek w Komańczy, gdzie internowany był Prymas Tysiąclecia kard.
Stefan Wyszyński. Kolejne miejsce to sanktuarium MB w Jaśliskach. Koszt z opłatami
za wejścia do miejsc pielgrzymkowych oraz za autokar to 70 zł. Są jeszcze wolne
miejsca, chętnych prosimy o zapisanie się w zakrystii i wpłatę wyznaczonej kwoty do
29 sierpnia.
9. W dniu 4 września w Sulisławicach odbędzie się spotkanie Młodych Diecezji
Sandomierskiej. Organizowany jest wspólny wyjazd z dekanatu, dlatego chętni do
udziału w tym wydarzeniu, proszeni są o zapisanie się w najbliższych dniach i pobranie
karty zgłoszeniowej z zakrystii.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 30 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 200 zł. Pracowało 9 osób. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,
m. od 31 – 60.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

