XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.07.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela lipca. Po Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie pojazdów
mechanicznych z racji wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kierowców
i podróżujących. Dziś można jeszcze wesprzeć dzieło misyjne składając ofiarę do puszki
na zakup środków transportu dla misjonarzy. Dziś przypada dzień imienin ks. bpa
Krzysztofa – naszego Ordynariusza, dlatego otoczmy go naszą szczególna modlitwą.
Nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu o godz. 1730.
2. Jutro – 26.07. - przypada wsp. świętych Joachima i Anny, rodziców NMP. Jest to dzień
wdzięczności okazywanej naszym rodzicom, dziadkom, babciom oraz ludziom starszym.
Pamiętajmy zatem o nich w modlitwie.
Jutro o godz. 2100 Apel Jasnogórski, na który serdecznie zapraszamy.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W czwartek – 29.07. – wsp. św. Marty.
5. W sobotę – 31.07. – wsp. Św. Ignacego Loyoli, k. Po Mszy św. wieczorowej
zakończenie nabożeństw do Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
6. W przyszłą niedzielę rozpocznie się miesiąc sierpień – miesiąc trzeźwości, wielkich
świąt Maryjnych, pielgrzymek i narodowych rocznic. Przez cały miesiąc sierpień
będziemy przyzywać wstawiennictwa Matki Najświętszej i polecać w modlitwie naszą
Ojczyznę. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic
różańcowych.
7. Grupa św. Barbary zaprasza na pątniczy szlak w ramach pielgrzymki sztafetowej na
Jasną Górę. Grupa pielgrzymuje w dniu 11 sierpnia (tj. środa). Zapisy do 1 sierpnia
i wszelkie informacje u ks. Piotra Wilka (tel. 782 967 932). Przekazanie kart
zgłoszeniowych i wpłaty należy dokonać na spotkaniu organizacyjnym w niedzielę
8 sierpnia o godz. 1900 w parafii św. Barbary w Tarnobrzegu.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 – 60 za pełniony
dyżur porządkowy i ofiarę 205 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w intencji tych parafian
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 13 przy ul.
Skalna Góra.
9. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

