XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.06.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. 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.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie podsumowujące dla wszystkich ministrantów i lektorów.
Także jutro zapraszamy na spotkanie młodzież wyjeżdżającą na ŚDM oraz wolontariuszy ŚDM
z naszej parafii. Bardzo prosimy o obecność, ponieważ czasu pozostało niewiele.
3. We wtorek – 21.06. – wsp. św. Alojzego Gonzagi, z.
4. W środę – 22.06. – przypada 13 rocznica poświęcenia naszej świątyni przez ks. Bpa
E. Frankowskiego. Podziękujmy zatem Chrystusowi za dar tego parafialnego Wieczernika. O godz.
1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. spotkanie POAK. W tym dniu rozpoczniemy Nowennę
przed uroczystością Najdroższej Krwi Chrystusa.
5. W czwartek przypada Dzień Ojca, dlatego pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ojcach, żyjących
i zmarłych. O godz. 1600 Msza św. na zakończenie nauki dla klas szóstych szkoły podstawowej. Od
godz. 1730 spowiedź dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku szkolnego. Prosimy, by dzieci
i młodzież tym pięknym gestem wiary i wdzięczności zakończyła kolejny rok szkolny.
6. W piątek – 24.06. – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym dniu pamiętajmy
w modlitwie o solenizantach, szczególnie o p. Janie Stawarczyku oraz o p. Janie Rawskim. 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. Tomaszem Skulskim oraz Paniom Wychowawczyniom i Wolontariuszkom,
dzięki którym świetlica ta funkcjonuje, otaczając troską dzieci z naszej parafii.
O godz. 1715 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa. O godz. 1800 Msza
św. kończąca kolejny rok ewangelizacji wszystkich wspólnot i grup parafialnych. Zapraszamy
wszystkich do wspólnej modlitwy dziękczynnej.
7. W sobotę o godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
8. Już dziś sygnalizujemy, że w czasie wakacyjnych miesięcy lipca i sierpnia nie będzie Mszy św.
o godz. 1600. Wrócimy do tej Mszy św. od pierwszej niedzieli września.
9. Ponieważ w naszej parafii w dniach od 20 do 25 lipca gościć będziemy grupę ok. 30 osób
przybyłych z Francji na ŚDM, dlatego zwracamy się z prośbą do tych osób, które chcą przyjąć
młodzież na te kilka dni i pobrały formularze zgłoszeniowe, aby do końca czerwca zwróciły je
wypełnione. Na chwilę obecną nocleg ma zapewnione ok. 20 osób.
10. Informujemy, że istnieje możliwość wyjazdu na spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem
w Częstochowie w dniu 28 lipca, gdzie papież będzie celebrował Mszę św. o godz. 1030 na Wałach
jasnogórskich. Osoby chętne do wyjazdu na to spotkanie proszone są o zgłoszenie się do 30 czerwca,
bowiem musimy w celach organizacyjnych podać liczbę uczestników. Istnieje również możliwość
uczestnictwa we Mszy św. sprawowanej przez papieża na zakończenie ŚDM w Krakowie w dniu
31 lipca. Prosimy chętnych - młodych i starszych o zgłaszanie się także do 30 czerwca, w celu
zabezpieczenia odpowiednich "wejściówek". Oczywiście wejścia na te spotkania są bezpłatne. Osoby,
które będą uczestniczyć w zorganizowanym wyjeździe z parafii, będą pokrywać jedynie koszt
przejazdu autokarem.
11. Telewizja Serbinów zaprasza na film dokumentalny o budowie tarnobrzeskiego Kościoła Męki
Pańskiej. W tym tygodniu mija 40 rocznica jego poświęcenia. O nielegalnej budowie i innych mało
znanych wydarzeniach w filmie opowiadają przeorzy z tamtych lat ojcowie Józef Kostecki i Witold
Boroń. Premiera dziś o godz. 1415, powtórka codziennie o godz. 1915.
12. Istnieje możliwość wyjazdu na Święty Krzyż w niedzielę – 3 lipca. Zapisy w zakrystii.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 - 20 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 150 zł. Pracowało 2 osoby. 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 21 do końca.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się.”

