XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 VII 2020 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś porządek nabożeństw jak zwykle. W czasie wieczornej Mszy św. odśpiewamy
nieszpory. Po sumie zmiana tajemnic różańca św. dla mężów.
2. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zatroszczyli się o pielgrzymów z
diecezji przemyskiej, w czasie ich wizyty, w naszej parafii. W intencji wszystkich
zaangażowanych zostanie odprawiona Msza św. we wtorek w czasie nowenny do św.
Antoniego. Wszystkim za wszystko staropolskie ,,Bóg zapłać”.
3. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na cele inwestycyjne w parafii, przeznaczone na
częściowa zapłatę za remont domu parafialnego.
4. W poniedziałek przypada 13 dzień miesiąca lipca. Zapraszamy wszystkich na mszę św.
o godz. 18.30. Po niej różaniec fatimski i procesja z Figurą Matki Bożej. Pamiętajmy o
zabraniu świec i licznym udziale w tym nabożeństwie.
5. W najbliższą niedzielę w Zawadzie Odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej – suma o
g. 11.00.
6. O odmówienie różańca przed sumą w następną niedzielę prosimy Róże p. Ewy Wałęga.
7. W liturgii Kościoła w rozpoczynającym się tygodniu wspominać będziemy:
- w poniedziałek – św. Andrzeja Świerada i Benedykta – patronów naszej diecezji
- w środę – św. Bonawenturę biskupa i doktora Kościoła
- w czwartek – NMP z Góry Karmel
- w sobotę – św. Szymona z Lipnicy
8. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. Zapisy u ks.
Przewodnika Grupy 13 w Pustkowie Osiedlu.
9. Dziękujemy za sprzątanie kościoła i złożone ofiary na kwiaty. W poniedziałek byli to:
Bernadeta i Wiktoria Stalec, Mariola Dadel, Renata Świątek, Janina Partacz i Barbara
Skarbek; w sobotę: Anna i Krzysztof Gawlik, Anna Dudek. Na następny tydzień
zapraszamy do sprzątania naszej świątyni po trzy rodziny w poniedziałek i sobotę na 9.00.
10. Zachęcamy do zakupu i lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” miedzy
innymi artykuł o naszym nowo wyremontowanym i poświęconym Domu św. Józefa, a
także o tym, jak papież 150 lat temu powierzył Kościół opiece św. Józefa, a obecnie
Kościół w Polsce chce zrobić to samo. Ponadto artykuł pt.: „Miłość na ławie oskarżonych”
mówiący o elementach ważnego zawarcia małżeństwa. W „Niedzieli” ciekawy artykuł
,,Złodzieje dusz” mówiący o funkcjonujących w Polsce ok. 900 sektach religijnych, a
także o tym, czy można pogodzić feminizm z chrześcijaństwem, czyli o zagrożeniach
tradycyjnego modelu kobiecości, w artykule pt.: „Odważcie się być sobą”.
11. W minionym tygodniu do wieczność Pan Bóg powołał: śp. Marię Cygan i śp. Julię
Lenczowską. Władysława Sędłak. Dobry Jezu…

