XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.06.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w Sanktuarium na Świętym Krzyżu odbędzie się uroczystość podniesienia tamtejszej
świątyni do godności Bazyliki Mniejszej. Uroczystości przewodniczy ks. kard. Stanisław
Dziwisz. W naszej wspólnocie gościmy dziś Siostry z Zakonu Benedyktynek z Przemyśla,
s. Benedyktę oraz s. Hiacyntę, które dzielą się swym świadectwem wiary, przybliżają nam życie
zakonne oraz kwestują jednocześnie na remont swego klasztoru. Dziękujemy im serdecznie za
obecność, posługę i zachęcamy do hojnego ich wsparcia składając przy wyjściu ze świątyni
ofiarę pieniężną. O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Trwa miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zachęcamy zatem do
uczestnictwa w codziennych Eucharystiach i nabożeństwach czerwcowych.
3. Jutro – 17.06. – wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, z. Z racji 17 dnia miesiąca
Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Msza
św. o godz. 1800 w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, a po Mszy św. koronka
i błogosławieństwo figurką Dzieciątka Jezus. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, by wypraszać
sobie i naszej wspólnocie Boże łaski.
4. We wtorek na Mszę św. wieczorową i spotkanie podsumowujące I rok przygotowania do
sakramentu bierzmowania, prosimy kandydatów do bierzmowania z I klasy gimnazjum
wraz z rodzicami.
5. W środę – 19 czerwca przypada rocznica święceń kapłańskich biskupa Krzysztofa
Nitkiewicza. W tym dniu w katedrze sandomierskiej odbędą się święcenia kapłańskie.
W naszej świątyni o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, na którą zapraszamy szczególnie KPRM
i różę Chrystusa Króla. Na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie podsumowujące prosimy
kandydatów do bierzmowania z klasy II gimnazjum wraz z rodzicami. Po Mszy św.
spotkanie POAK.
6. W piątek – 21.06. – wsp. św. Alojzego Gonzagi, z.
7. W sobotę - 22.06. - przypada X rocznica poświęcenia naszej świątyni przez ks. bpa
Edwarda Frankowskiego. Na Mszy św. o godz. 1800 będziemy szczególnie dziękować
Chrystusowi za dar tej świątyni i Jego obecności w niej.
8. W przyszłą niedzielę – 23 czerwca w parafii na Serbinowie odbędzie się II Festiwal Pieśni
i Piosenki Maryjnej zorganizowany przez Rycerzy Kolumba z Tarnobrzega. Zachęcamy do
udziału w nim wszystkich obdarzonych talentem muzycznym. Zgłoszenia do 19 czerwca.
Szczegóły na okolicznościowych plakatach.
9. Przypominamy dzieciom i młodzieży o możliwości udziału w wakacyjnych turnusach
wypoczynkowo – formacyjnych organizowanych przez naszą diecezję. Szczegóły na plakatach na
tablicy ogłoszeń. Również istnieje możliwość udziału dzieci w kolonii organizowanej przez
parafię św. Barbary. Zainteresowanych udziałem w turnusach wakacyjnych prosimy o kontakt.
10. Zachęcamy do udziału w XXX Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę, która
odbędzie się w dniach od 4 – 12 sierpnia br. Zapisy w zakrystii.
11. Przypominamy o możliwości udziału w pielgrzymkach na Święty Krzyż w dniu 7 lipca
oraz na Jasną Górę w dniu 14 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Księżom wikariuszom, którzy obchodzą swoje rocznice święceń, mianowicie ks.
Grzegorzowi obchodzącemu 16 rocznicę święceń, ks. Markowi – 5 rocznicę oraz ks. Marcinowi
obchodzącemu 1 rocznicę święceń, składamy najlepsze życzenia, by kapłańskie posługiwanie
naznaczone było ciągłym Bożym błogosławieństwem i ludzką życzliwością.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-15 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 80 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 16 – 30.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

