XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 8 VII 2018 r.
1. Dziś do południa porządek nabożeństw jak zwykle, w czasie wieczornej Mszy św.
odśpiewamy nieszpory. Po sumie zmiana tajemnic różańca św. dla Mężów.
2. W dniu dzisiejszym gościmy w naszej parafii pielgrzymów Pieszej Pielgrzymki
Przemyskiej. Już teraz dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zatroszczą się
o strudzonych pielgrzymów. W intencji wszystkich zaangażowanych w przyjęcie
pielgrzymów, zostanie odprawiona Msza św. we wtorek, w czasie nowenny do św.
Antoniego. Wszystkim za wszystko staropolskie ,,Bóg zapłać”.
3. Składkę z tej niedzieli przeznaczymy na częściową spłatę za wykonywane prace wokół
izolacji fundamentów naszej świątyni.
4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominać będziemy:
- w środę – św. Benedykta, patrona Europy
- we czwartek – św. Brunona z Kwerfurtu
- w piątek – św. Andrzeja Świerada i Benedykta, patronów naszej diecezji
5.W piątek przypada 13 dzień miesiąca lipca. Z tej racji po Mszy św. o g. 18.30 odbędzie
się nabożeństwo fatimskie i procesja z figurą Matki Bożej fatimskiej. Bardzo prosimy
o liczny udział i zabranie ze sobą świec.
6. W przyszłą niedzielę odpust w Zawadzie ku czci Matki Bożej Szkaplerznej.
7. Na przyszłą niedzielę prosimy różę p. Heleny Cyran o poprowadzenie różańca przed
sumą.
8. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i złożone ofiary na kwiaty. W poniedziałek byli to:
Ewa Andreasik, Beata Kobos i Jan Margryta, a w sobotę: Teresa i Jan Stefańscy,
Bogusława Bugaj oraz Anna Lik. Na następny tydzień zapraszamy do sprzątania naszej
świątyni po trzy rodziny w poniedziałek i sobotę na 9.00.
8. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. Zapisy
w kancelarii.
9. Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego a w nim ciekawy artykuł o problemach
Kocioła z Bliskiego Wschodu i zaproszeniu, przez Papieża Franciszka, wszystkich
zwierzchników wspólnot z tego regionu do wspólnej modlitwy. W „Niedzieli” natomiast
możemy przeczytać świadectwo z miejsca tragedii, w artykule pt.: Chrześcijanie „klejem”
Syrii. Oraz artykuł o pomocy, którą dla poszkodowanych wiosenną klęską suszy rolników
przygotował rząd. Polecamy także Małego Gościa Niedzielnego i Promyczek Dobra dla
dzieci.
10. W minionym tygodniu do wieczności Pan Bóg powołał: śp. Kazimierę Węgrzyn i śp.
Krzysztofa Kubek. Dobry Jezu…

