XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.06.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat - zaproszenie WSD w Sandomierzu.
2. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zachęcamy do udziału w codziennych Eucharystiach połączonych z nabożeństwem do Bożego Serca.
Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
3. Jutro – 22.06. – przypada 12 rocznica poświęcenia naszej świątyni przez ks. Bpa
E. Frankowskiego. Podziękujmy zatem Chrystusowi za dar tego parafialnego Wieczernika, gdzie
spotykamy się z naszym Zbawcą i Królem i tworzymy wspólnotę Dzieci Bożych.
4. We wtorek - 23.06. - obchodzimy Dzień Ojca, dlatego pamiętajmy w modlitwie o wszystkich
ojcach, żyjących i zmarłych. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie podsumowujące dla
LSO oraz dla kandydatów na ministranta. O godz. 1900 w Świetlicy Caritas odbędzie się
spotkanie dla tych rodziców, którzy pragną wysłać dzieci na kolonię letnią organizowaną przez PZC.
Kolonia odbędzie się w terminie od 18 do 31 sierpnia w nowym Ośrodku Caritas w Bojanowie.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy wypoczynku dla dzieci i prosimy o przybycie na spotkanie
oraz odebranie kart kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku.
5. W środę – 24.06. – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym dniu pamiętajmy
w modlitwie o solenizantach, szczególnie o p. Janie Stawarczyku - naszym byłym kościelnym oraz
o p. Janie Rawskim, kronikarzu parafialnym. O godz. 1630 modlitwa do MB Królowej
Przenajdroższej Krwi. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. spotkanie PZC.
6. W czwartek o godz. 1600 Msza św. na zakończenie nauki dla klas szóstych szkoły podstawowej.
O godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. Od godz. 1715 spowiedź
dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego.
7. W piątek o godz. 800 Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 3, dla nauczycieli, rodziców i uczniów innych szkół.
O godz. 1600 spotkanie podsumowujące dla dzieci, które uczęszczały w tym roku do naszej Świetlicy
Caritas. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Urzędowi Miasta, Caritas Diecezjalnemu, PZC na
czele z przewodniczącym p. Tomkiem Skulskim oraz Paniom Wychowawczyniom
i 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. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy dziękczynnej. O godz. 1930 Rycerze
Kolumba zapraszają na film „Mary’s Land – Ziemia Maryi”. O godz. 2100 odbędzie się
comiesięczny Apel Jasnogórski. Przynieśmy z sobą lampiony i intencje modlitewne.
8. W sobotę – 27.06. – wsp. MB Nieustającej Pomocy. Uroczystość odpustowa w parafii na
Serbinowie, uroczysta suma o godz. 1000. O godz. 1900 spotkanie dla Rycerzy Kolumba.
9. Już dziś przypominamy, iż w czasie wakacyjnych miesięcy lipca i sierpnia nie będzie Mszy św.
o godz. 1600. Wrócimy do tej Mszy św. od pierwszej niedzieli września.
10. W dniu 5 lipca odbędzie się na Świętym Krzyżu Odpust Przenajdroższej Krwi Chrystusa
i VIII Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin. Zachęcamy do udziału w organizowanej pielgrzymce.
Zainteresowanych wyjazdem prosimy o zapisanie się w zakrystii. Wyjazd o godz. 730, koszt 25 zł.
11. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę, która odbędzie się
w dniach od 4 – 12 sierpnia br. Zapisy do grupy św. Barbary, która skupia nasz tarnobrzeski
i baranowski dekanat, w zakrystii. Przypominamy także o możliwości duchowego
pielgrzymowania. Szczegóły na temat tych form pielgrzymowania można uzyskać w zakrystii.
12. KPRM zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 11 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. Przypominamy, iż do dnia 24 czerwca można jeszcze składać na wyłożonych na stoliku listach
podpisy pod inicjatywą ustawodawczą „Stop Aborcji”.
14. Dzieci i młodzież zainteresowane udziałem w wakacyjnych turnusach organizowanych przez
naszą Diecezję prosimy o kontakt w zakrystii lub kancelarii w tym tygodniu.
15.„Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
290 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bloku nr 3 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 -15.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się.”
17. Na stoliku wyłożone są ulotki reklamowe PWSZ w Tarnobrzegu, zainteresowanych prosimy
o ich zabranie.

