XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.06.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś przypada XI rocznica poświęcenia naszej świątyni. Dziękujemy Bogu za dar naszej
materialnej świątyni, w której możemy spotykać się z Chrystusem i budować duchową świątynię
Kościoła. O godz. 1730 nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną wokół świątyni.
2. Zachęcamy wszystkich w Oktawie Bożego Ciała do udziału w codziennych procesjach, które
odbywają się po Mszy św. wieczorowej. Zapraszamy szczególnie LSO, ERM oraz dzieci do sypania
kwiatków.
3. Jutro – 23.06. – przypada Dzień Ojca, zatem otoczmy naszą wdzięczną modlitwą wszystkich ojców
żyjących i zmarłych.
4. We wtorek – 24.06. – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym dniu pamiętajmy
w modlitwie o solenizantach, szczególnie o p. Janowi Stawarczykowi naszemu byłemu kościelnemu
oraz o p. Janowi Rawskiemu, kronikarzowi parafialnemu, którym wiele jako wspólnota
zawdzięczamy. O godz. 1715 modlitwa do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. O godz. 1900
w Świetlicy Caritas odbędzie się spotkanie dla rodziców, których dzieci wyjeżdżają na kolonię letnią
do Mszany Dolnej.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, połączona z nabożeństwem przebłagalnym za
grzechy przeciwko życiu o godz. 1730. Po Mszy św. procesja eucharystyczna. Po niej spotkanie
PZC oraz Oazy.
6. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. wieczorowej procesja do
4 ołtarzy, po niej błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie wianków z ziół i kwiatów.
Zachęcamy wszystkich do udziału i prosimy o pomoc w przygotowaniu i przystrojeniu ołtarzy. O
godz. 1600 Msza św. dla uczniów klasy VI kończących szkołę podstawową. Od godz. 1715 spowiedź
dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego. Z racji 26 dnia miesiąca o godz. 2100 Apel
Jasnogórski, na który serdecznie zapraszamy.
7. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 1600 spotkanie
podsumowujące dla dzieci, które uczęszczały do Świetlicy funkcjonującej przy Parafii. Przy tej okazji
serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta, Caritas Diecezjalnemu, PZC na czele z przewodniczącym
p. Tomkiem oraz Paniom Wolontariuszkom, dzięki którym świetlica ta funkcjonuje, otaczając troską
dzieci z naszej parafii.
O godz. 1800 Msza św. kończąca kolejny rok ewangelizacji wszystkich wspólnot i grup
parafialnych – dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych. Zapraszamy wszystkich do wspólnej
modlitwy dziękczynnej, szczególnie Straż Honorową NSPJ z racji ich patronalnego święta. Po Mszy
św. procesja z Najświętszym Sakramentem. Dzień ten jest także światowym dniem modlitwy
o świętość kapłanów. Z racji 27 dnia miesiąca na Mszy św. wieczorowej dziękować będziemy Bogu
za dar kanonizacji św. Jana Pawła II. W tym dniu nie obowiązuje post od potraw mięsnych. Po Mszy
św. odbędzie się spotkanie Rycerzy Kolumba.
8. W sobotę przypada wsp. Niepokalanego Serca NMP.
9. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła. Taca z tego dnia przeznaczona
jest na Stolicę Apostolską.
10. Zachęcamy do udziału w organizowanych pielgrzymkach: na Święty Krzyż w niedzielę 6 lipca,
koszt 20 zł, zapisy na listę w zakrystii oraz na pielgrzymkę przyjaciół Radia Maryja do Częstochowy
w dniu 13 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. Również zachęcamy do udziału w XXXI Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę,
w dniach od 4 do 12 sierpnia. Zapisy chętnych na listę w zakrystii do 25 lipca.
12. Już dziś informujemy, iż na czas wakacyjnych miesięcy lipca i sierpnia nie będzie Mszy św.
o godz. 1615. Wrócimy do tej Mszy św. od pierwszej niedzieli września.
13. Przypominamy, iż w I niedzielę lipca od godz. 1500 do 1600 w świetlicy parafialnej można będzie
uzyskać bezpłatną pomoc prawną udzielaną przez prawników z fundacji „Masz prawo”.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 - 47 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 220 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 7 00.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 9 przy ul. Waryńskiego.
15. Pod chórem można nabyć płytę z pieśniami religijnymi. Dochód z jej sprzedaży przeznaczony jest
na dofinansowanie przyjazdu młodzieży z krajów Europy Wschodniej na Światowe Dni Młodzieży.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się.”

