XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26. 06. 2016 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela czerwca, nieszpory niedzielne połączone z litanią do NSPJ o godz.
1730. O godz. 2100 Apel Jasnogórski, na który serdecznie zapraszamy.
2. Jutro – 27.06. – wsp. MB Nieustającej Pomocy. Uroczystość odpustowa w parafii na
Serbinowie, uroczysta Msza św. o godz. 1800.
3. W środę – 29. 06. – przypada uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła. Msze św. będą
odprawiane o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Taca z tego dnia przeznaczona jest na Stolicę
Apostolską. Po Mszy św. o godz. 1630 cotygodniowa adoracja zakończona litanią do Serca
Pana Jezusa. Po Mszy św. o godz. 1800 spotkanie PZC.
4. W czwartek zakończenie nabożeństw czerwcowych. Po Mszy św. udamy się do figury
Serca Pana Jezusa usytuowanej w naszym parku, gdzie odśpiewamy litanię do Bożego Serca.
5. W piątek rozpocznie się miesiąc lipiec, w którym oddawać będziemy cześć
Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Z racji I piątku odwiedziny chorych w mieszkaniach od
godz. 1400. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo
piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
6. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. O godz. 1800
Msza św. i nabożeństwo pierwszo sobotnie.
7. 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 Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin oraz czcicieli Krwi Chrystusa.
Są jeszcze wolne miejsca na organizowaną pielgrzymkę. Zapisy w zakrystii.

8. Od przyszłej niedzieli do końca sierpnia nie będzie niedzielnej Mszy św. o godz.
1600. Wrócimy do niej od pierwszej niedzieli września.
9. Zachęcamy do udziału w XXXIII 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 do końca lipca.
Przypominamy także o możliwości duchowego pielgrzymowania. Szczegóły na temat tych
form pielgrzymowania można uzyskać w zakrystii.
10.Biuro RM zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 10 lipca. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
11. Przypominamy, iż do końca czerwca można zapisać się w zakrystii na spotkanie z ojcem
św. Franciszkiem, które odbędzie się dla wszystkich wiernych w Częstochowie w dniu 28
lipca oraz w Krakowie w dniu 31 lipca. Z naszych tarnobrzeskich parafii będą organizowane
wyjazdy autokarem, można również wybrać się indywidualnie. Wejście jest bezpłatne, ale
trzeba posiadać tzw. „wejściówki”, dlatego prosimy chętnych do udziału w tych spotkaniach
o zgłoszenie się w zakrystii.
12. 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.
13. „Bóg zapłać” tym kilku ofiarnym parafiankom, które posprzątały naszą świątynię, bowiem
z wyznaczonych mieszkań nikt się nie zgłosił. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy
parafian z bl. nr 7 przy ul. Waryńskiego.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony
jest film „Ufam Tobie”. Jest także nowy numer czasopisma „Nasza Arka”. Można również ze
stolika zabrać sobie gazetę ewangelizacyjną „Dobre Nowiny”.

