XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28. 06. 2015 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela czerwca, nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro – 29. 06. – przypada uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła. Msze św. będą
odprawiane jutro o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. O godz. 1745 nabożeństwo czerwcowe do
Serca Pana Jezusa. Taca z tego dnia przeznaczona jest na Stolicę Apostolską.
3. We wtorek zakończenie nabożeństw czerwcowych.
4. W środę rozpocznie się miesiąc lipiec, w którym oddawać będziemy cześć
Przenajdroższej Krwi Chrystusa poprzez odmawianą litanię do Krwi Chrystusa.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem
pierwszo czwartkowym. Po Mszy św. comiesięczne spotkanie Stowarzyszenia Krwi
Chrystusa.
6. W piątek – 03.07. – święto św. Tomasza Apostoła. Jest to I piątek 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.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 1800
Msza św. i nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca lipca o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana
tajemnic różańcowych. Na Świętym Krzyżu odbędzie się doroczny odpust ku czci
Przenajdroższej Krwi i VIII Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin oraz czcicieli Przenajdroższej
Krwi Chrystusa. Rozpoczęcie Drogą Krzyżową o godz. 900 w Nowej Słupi, następnie uroczysta
Msza św. o godz. 1200. Wyjazd autokarem z pod kościoła o godz. 730, powrót ok. godz. 1700. Są
jeszcze wolne miejsca, zapisy do środy w zakrystii. Koszt 25 zł.

9. Od przyszłej niedzieli do końca sierpnia nie będzie niedzielnej Mszy św. o godz. 1600.
Wrócimy do niej od pierwszej niedzieli września.
10. Zachęcamy do udziału w pielgrzymkach: autokarowej do Częstochowy w dniu 12 lipca i pieszej
na Jasną Górę w dniach od 4 – 12 sierpnia. Z zakrystii można pobrać formularze zgłoszeniowe na
Pieszą Pielgrzymkę.
11. 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.
12. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o koncertach organowych, które odbędą się w czasie
wakacji w tarnobrzeskich kościołach.
13. Od 1 lipca Świetlica Caritas czynna będzie w godz. od 1100 do 1400. Zachęcamy dzieci do
korzystania z zajęć świetlicowych.
14. PZC informuje osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej, iż jutro w godz. 14 00 – 1630
będą wydawane dary żywnościowe.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 - 15 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 180 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 16 -30.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo „Nasza Arka” oraz
adresowane dla młodzieży czasopismo „Droga”, a w dzisiejszej „Niedzieli” jest artykuł o naszym
Pikniku Rodzinnym.
17. Pragniemy wyrazić naszą serdeczną wdzięczność ks. Grzegorzowi Stadnik, który decyzją
ks. Biskupa został przeniesiony na nową parafię - Potok Wielki. Dziękujemy za prawie 6 –
letnią ofiarną i oddaną pracę duszpasterską w naszej parafii. Za wniesione dobro jakiego
doświadczyliśmy w ciągu tych lat posługi obiecujemy wdzięczną pamięć i modlitwę.
Zapraszamy na Mszę św. dziękczynną za posługę ks. Grzegorza jutro o godz. 1800.

