XI NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 15.06.2014.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę:
„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...” Dziś kończy się okres Komunii wielkanocnej. 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 na Mszę św. wieczorową i spotkanie podsumowujące pierwszy rok przygotowania do
sakramentu bierzmowania, prosimy młodzież klasy I gimnazjum wraz ze swoimi rodzicami.
4. We wtorek – 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.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy, by wypraszać sobie i naszej wspólnocie Boże łaski. O obecność na tym
nabożeństwie prosimy dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem czerwcowym. 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 oraz Oazy.
6. W czwartek – 19.06. – przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Od
tego roku procesję Bożego Ciała organizujemy wspólnie z parafią św. Barbary. Z racji Jubileuszu
parafii św. Barbary w tym roku wspólne uroczystości rozpoczną się Mszą św. w kościele św. Barbary
o godz. 930. Po niej ok. godz. 1030 wyruszy procesja ulicą św. Barbary, następnie ul. Szpitalną i al.
Niepodległości do naszego kościoła. Dwa ołtarze przygotuje parafia św. Barbary i dwa nasza parafia.
Pierwszy ołtarz znajdował się będzie na ul. Św. Barbary, drugi przy Zakładzie Energetycznym, trzeci
na początku al. Niepodległości i czwarty na styku al. Niepodległości i ul. Skalna Góra. Przy czwartym
ołtarzu nastąpi błogosławieństwo końcowe i zakończenie procesji. Zachęcamy wszystkich do udziału
w Mszy o godz. 930 w kościele św. Barbary i do uczestnictwa w całej procesji, ale gdyby ktoś z różnych
względów nie mógł w pełnym wymiarze uczestniczyć, to prosimy o udział w Mszach św. w naszym
kościele i wyjście naprzeciw procesji do Zakładu Energetycznego lub przynajmniej do szpitala.
Porządek Mszy św. w naszej świątyni będzie następujący: godz. 730, 900, następna na zakończenie
procesji ok. godz. 1145 oraz popołudniu o godz. 1615 i 1800. Prosimy serdecznie wspólnoty parafialne,
parafian z mieszkań przy planowanych ołtarzach i wszystkich chętnych o przygotowanie ołtarzy
i przyozdobienie ich kwiatami. Prosimy tych parafian, którzy posiadają kwiaty na działkach, aby je
przynieśli do środy. Zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów, a chłopców do dzwonienia w czasie
procesji. Prosimy również o przystrojenie okien w mieszkaniach, szczególnie na trasie procesji.
W czwartek przypada rocznica święceń kapłańskich biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. W tym dniu w katedrze
sandomierskiej o godz. 1730 odbędą się święcenia kapłańskie.
7. Przez całą Oktawę z wieczorną Mszą św. łączyć będziemy procesję z Najświętszym Sakramentem
wokół kościoła. Uczestniczmy w nich licznie, oddając cześć Jezusowi Eucharystycznemu.
8. W piątek w kościele na Serbinowie na Mszy św. o godz. 1800 wspólnota tarnobrzeska dziękować będzie za
35 – lecie pobytu w Tarnobrzegu ks. prał. Michała Józefczyka.
9. W sobotę – 21.06. – wsp. św. Alojzego Gonzagi, z. O godz. 500 rano z przed kościoła wyjazd autokarowej
pielgrzymki Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę. Są jeszcze wolne miejsca, zachęcamy do udziału.
10. W przyszłą niedzielę - 22.06. - przypada XI rocznica poświęcenia naszej świątyni.
11. Zapraszamy do uczestnictwa w organizowanej pielgrzymce na Święty Krzyż, w niedzielę 6 lipca.
Zachęcamy szczególnie SKC oraz rodziny, bowiem odbędzie się tam Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin.
12. Przypominamy dzieciom i młodzieży o możliwości udziału w wakacyjnych turnusach wypoczynkowo –
formacyjnych organizowanych przez naszą diecezję. Szczegóły na plakatach na tablicy ogłoszeń.
13. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację VII Pikniku
Rodzinnego. Nie sposób wszystkich imiennie wymienić, ale wszystkim razem i każdemu z osobna
dziękujemy za wszelkie dobro wniesione - swoją pracą, różnorakimi darami, ofiarą i modlitwą, które
przyczyniły się do udanej organizacji naszej parafialnej uroczystości. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi
swym błogosławieństwem.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 1- 24 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 210 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 25 do 47.
15. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla dzieci „Mały
Gość Niedzielny” oraz dla młodzieży „Droga”. Można również nabyć śpiewniczki z pieśniami
eucharystycznymi na procesję.

