XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.07.2016r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się 17 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, przeżywany pod hasłem: Niesiemy
Miłosierdzie drogami świata”. Ta inicjatywa łączy w sobie duszpasterską troskę o bezpieczne
poruszanie się po drogach oraz konkretną pomoc polskim misjonarzom w zakresie środków transportu.
Dlatego od jutra do przyszłej niedzieli będzie można złożyć do wystawionej puszki ofiarę na środki
transportu dla misjonarzy oraz na wózki dla niepełnosprawnych, którymi opiekują się misjonarze.
Dzisiaj godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.
2. We wtorek 19 lipca przypada 30 dzień od śmierci ks. Prałata Michała Józefczyka. Msza św.
w jego intencji będzie o godz. 1900 w kościele na Serbinowie, a następnie modlitwa różańcowa oraz
Apel Maryjny w kaplicy na Sobowie. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.
3. W środę – 20.07. – wsp. bł. Czesława, k. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. O godz. 1100
w kościele OO. Dominikanów powitanie relikwii bł. Piotra Frasattiego – patrona ŚDM. O godz.
1200 Msza św. i program wg załączonego plakatu.
W środę w godzinach wieczornych przybywa do naszego miasta na ŚDM młodzież z Francji
w liczbie 120 osób, która rozmieszczona będzie w 4 parafiach: św. Barbary, MBNP, Miłosierdzia
Bożego oraz w naszej parafii. Goście w liczbie 26 osób rozlokowani będą w rodzinach naszej
wspólnoty. Od czwartku rozpocznie się program związany z ich pobytem. Szczegóły są umieszczone na
okolicznościowych plakatach, ale bardzo serdecznie zapraszamy parafian młodszych i starszych do
udziału w najważniejszych punktach, a mianowicie:
- W czwartek – 21.07. - o godz. 830 w kościele OO. Dominikanów Jutrznia pod przewodnictwem ks.
Biskupa Krzysztofa, a o godz. 1700 procesja z kościoła OO. Dominikanów na Zamek Dzikowski,
gdzie ok. 1800 będzie Msza św. w plenerze, a po niej piknik w ogrodach zamku do godz. 2100.
- W piątek - 22.07. - o godz. 1900 z Serbinowa odbędzie się Droga Krzyżowa do kościoła
Miłosierdzia Bożego, przejście przez Bramę Miłosierdzia i Msza św.
- W sobotę o godz. 1000 Jutrznia z młodzieżą i chętnymi w naszej świątyni, po niej ok. godz. 1100
wyjazd gości i chętnych parafian do Sandomierza, gdzie odbędzie się Diecezjalny Dzień
Wspólnoty. Centralnym punktem tego wydarzenia będzie uroczysta Msza św. z udziałem
młodzieży przybyłej z kilku krajów świata, na Błoniach sandomierskich o godz. 1400. Osoby
wybierające się własnym środkiem transportu proszone są o umieszczenie w samochodzie białej kartki
z napisem ŚDM, ułatwi to parkowanie samochodów. W tym dniu sandomierska giełda nieczynna.
- W niedzielę w naszej świątyni o godz. 1200 uroczysta Msza św. z naszymi gośćmi z Francji,
a po południu goście, młodzież i rodziny tarnobrzeskie zaproszone są do udziału w Festiwalu S 16
nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
- W poniedziałek w godzinach dopołudniowych młodzież z Francji oraz z naszego miasta wyjeżdża
na ŚDM do Krakowa.
Pozostałe ogłoszenia:
4. W piątek – 22.07. - wsp. św. Marii Magdaleny od tego roku będzie obchodzone jako święto. Odpust
w parafii Miechocin. Suma o godz. 1030.
5. W sobotę – 23.07. – wsp. św. Brygidy – Patronki Europy.
6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1030 odbędzie się obrzęd poświęcenia pojazdów
mechanicznych w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa – Patrona Kierowców.
7. Osoby, które chcą pojechać autokarem na spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem w Częstochowie
w dniu 28 lipca, proszone są o zapisanie się na listę w zakrystii. Koszt 50 zł.
8. W sobotę – 27 sierpnia br. organizujemy jednodniową wakacyjną pielgrzymkę autokarową do
Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Krakowa Łagiewnik. Koszt 50 zł. Zapisy chętnych na listę
w zakrystii.
9. Dzieci chorej p. Bernardy Jurkowskiej serdecznie dziękują za złożone w ubiegłą niedzielę ofiary
w kwocie 2005 zł na jej leczenie.
10. Do dnia 30 lipca trwa rejestracja na nieodpłatną rehabilitację w ramach Ogólnopolskiego Programu
profilaktyki Zdrowotnej. Refundowanych jest 18 zabiegów masażu leczniczego. Szczegóły na plakacie
na tablicy ogłoszeń.
11. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 – 47 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 210 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w przyszłą niedzielę
o godz. 730. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. 9 przy ul. Waryńskiego.
12. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.

