
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 03 LIPIEC 2022r. 

 

1. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywać będziemy: 

* środa – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, patronki misji diecezji tarnowskiej oraz 

Patronalne święto Apostolstwa Chorych 

* piątek – św. Jana z Dukli, kapłana  

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego 

błogosławieństwa oraz opieki Królowej Rodzin.  

 

2. Pragniemy przypomnieć, że w Sanktuarium codziennie w dni powszednie o godz. 1630 jest 

wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość adoracji Pana Jezusa w ciszy, a także 

okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty. Codziennie  od poniedziałku do soboty o godz. 

1700 – cząstka różańca, a o godz. 1730 – Msza św. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

3. W najbliższą pierwszą środę miesiąca zapraszamy na nowennę do MB Królowej Rodzin. 

W tym dniu naszymi ofiarami i modlitwą wspieramy misje i misjonarzy. Po nowennie i 

procesji Maryjnej zmiana tajemnic dla niewiast. 

Bardzo prosimy mężczyzn z męskich róż różańcowych o zaopiekowanie się 

feretronem MB Królowej Rodzin w czasie procesji, a Panie z Legionu Maryi o niesienie 

lampionów.  

 

4. W pierwszy czwartek zapraszamy do wspólnej modlitwy za powołanych do służby Bożej 

o świętość ich życia i wierność powołaniu oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne z 

naszej parafii i diecezji. 

 

5. W najbliższy piątek o godz. 1700 modlitewno – formacyjne spotkanie wszystkich czcicieli 

św. Ojca Pio. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

6. W najbliższy piątek o godz. 1830 spotkanie informacyjne dla rodziców dzieci 

wyjeżdżających  nad Morze 17 lipca 2022 roku. Bardzo prosimy wszystkich o niezawodne 

przybycie.  

 

7. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 900 zmiana tajemnic różańca dla męskich róż 

różańcowych. 

 

8. Grupa nr 18 św. Wojciecha prowadzi zapisy na XXXX Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na 

Jasną Górę pod hasłem „Chrystus naszą Paschą” w dniach od 17 – 25 sierpnia 2022r. Zapisy 

w kancelarii parafialnej do końca lipca. Koszt uczestnictwa w pielgrzymce to 150 zł od 

osoby, a dzieci do klasy VIII włącznie 75 zł. Zachęcamy, by tak zaplanować wakacje, by jak 

najwięcej – zwłaszcza młodych ludzi – wybrało się na pielgrzymi szlak. 

 Spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką odbędzie się w parafii Ducha Świętego w 

Mielcu 07.08.2022r. o godz. 1800. 

 

9. Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom i Dobrodziejom naszego Sanktuarium za ofiary 

składane na prace prowadzone w naszej parafii oraz tym, którzy swoje ofiary wpłacają na 

nasze parafialne konto – Bóg zapłać. Kochani tak wiele prac kosztownych obecnie 



wykonujemy bez Waszego zrozumienia i życzliwej ofiarnej pomocy nie będziemy w stanie, 

tym zadaniom podołać. 

 

10. Rodzinom zmarłych naszych parafian pragniemy przypomnieć, że zamawiane intencje 

mszalne podczas pogrzebów sukcesywnie wpisujemy do księgi intencji. Cześć zamawianych 

intencji zmuszeni jesteśmy jednak do przekazania poza naszą parafię – ponieważ wszystkich 

nie jesteśmy w stanie odprawić w Parafii. Prosimy jednak nie martwić się skrupulatnie 

pilnujemy tego, aby każda intencja mszalna była odprawiona. 

 

11. Zachęcamy do nabywania i systematycznej lektury prasy katolickiej dla dzieci, 

młodzieży i starszych. Sięgajcie również częściej po lekturę  Pisma Świętego i dobrej 

religijnej książki. 

 


