XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.07. 2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś I niedziela lipca. Na Świętym Krzyżu odbywa się dzisiaj Diecezjalna Pielgrzymka
Rodzin. O godz. 1700 rozpoczęcie nabożeństw do Krwi Chrystusa i modlitwa
różańcowa, a po niej zmiana tajemnic różańcowych.
2. Przez cały lipiec oddajemy cześć Przenajdroższej Krwi Chrystusa poprzez
odmawianą litanię do Krwi Chrystusa
3. Rozpoczęły się wakacje, czas urlopów i wypoczynku. Pamiętajmy o chrześcijańskim
przeżywaniu tego czasu, o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy św. Apel ten
kierujemy szczególnie do rodziców, którzy odpowiedzialni są za przekaz wiary swoim
dzieciom.
Przypominamy także o konieczności stosownego stroju w miejscach
sakralnych.
4. We wtorek – 03.07. – święto św. Tomasza, Apostoła. Na Mszy św. o godz. 1800
dziękować będziemy Panu Bogu za ponad 4 letnią posługę w naszej wspólnocie ks. Piotra,
który decyzją ks. bpa Ordynariusza został zamianowany proboszczem parafii
w Darominie - dekanat Sandomierski. Już dzisiaj serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi za
pracę duszpasterską w parafii i życzymy owocnej posługi na swej nowej parafii.
5. W I środę miesiąca o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Wspólnota
dla Intronizacji i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty
dla Intronizacji NSPJ. W środę przypada III rocznica sakry i ingresu ks. biskupa
Krzysztofa Nitkiewicza.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem
pierwszo czwartkowym. Po Mszy św. comiesięczne spotkanie Stowarzyszenia Krwi
Chrystusa.
7. W piątek – 06.07. – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dz. Jest to święto
patronalne Apostolstwa Chorych. Z racji I piątku miesiąca od godz. 1400 odwiedziny
chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź
pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz.
1800 Msza św. i nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
9. W przyszłą niedzielę – II miesiąca, ofiary składane na tacę w sposób szczególny
przeznaczone są na prowadzone inwestycje parafialne.
10. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę,
w dniach od 4 – 12 sierpnia. Formularze zgłoszeniowe są do pobrania w zakrystii.
Zapisy do 15 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Armii Krajowej za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 240 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 2 przy ul. Armii
Krajowej .
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
13. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja KIK –u o poniedziałkowym spotkaniu.
14. Komenda Miejska Policji zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu
zaginionej mieszkanki Tarnobrzega – Marii Litwin, wiek 61 lat. Wymieniona wyszła
z domu w dniu 28 czerwca i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Więcej
szczegółów na umieszczonym na tablicy ogłoszeń komunikacie.

