XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.06.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś gościmy Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Mielca – Rzochowa, które kwestują na
rozbudowę prowadzonego przez nich katolickiego przedszkola. Zachęcamy do wsparcia tej
inicjatywy poprzez złożoną ofiarę. O godz. 1730 nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną
wokół świątyni.
2. Zachęcamy w Oktawie Bożego Ciała do udziału w codziennych Eucharystiach i procesjach, które
odbywają się po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy także dzieci do sypania kwiatów.
3. Jutro przypada rocznica święceń bp Krzysztofa Nitkiewicza, jest to zarazem dzień święceń
kapłańskich w katedrze sandomierskiej. Święcenia przyjmie 4 diakonów. Jutro po Mszy św.
wieczornej i procesji spotkanie dla wszystkich ministrantów i lektorów. O godz. 1600 w Świetlicy
Parafialnej odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców, których dzieci uczestniczyć będą
w kolonii letniej organizowanej przez Caritas.
4. We wtorek – 20 czerwca, przypada I rocznica śmierci ks. prał. Michała Józefczyka. O godz. 1800
Msza św. rocznicowa w kościele na Serbinowie, dalszy ciąg uroczystości rocznicowych na Cmentarzu
w Sobowie o godz. 2030. We wtorek na Mszę św. o godz. 1800 i ostatnie w tym roku szkolnym
podsumowujące spotkanie w ramach przygotowania do bierzmowania, prosimy kandydatów do
bierzmowania z kl. I i II gimnazjum wraz z rodzicami.
5. W środę – 21.06. – wsp. św. Alojzego Gonzagi, z. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1715 spowiedź dla dzieci i młodzieży na zakończenie roku
szkolnego. Prosimy, by dzieci i młodzież tym pięknym gestem wiary i wdzięczności zakończyła
kolejny rok szkolny, a rodzice by dopilnowali tej ważnej duchowej potrzeby swoich dzieci.
6. W czwartek - 22.06 - zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Msza św. o godz. 1800 na
zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży. Po Mszy św. wieczorowej procesja do
4 ołtarzy, po niej błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie wianków z ziół i kwiatów. Zachęcamy
wszystkich do udziału i prosimy o pomoc w przygotowaniu i przystrojeniu ołtarzy. W czwartek
przypada 14 rocznica poświęcenia naszej świątyni przez ks. Bpa E. Frankowskiego. Podziękujmy
zatem Chrystusowi za dar parafialnego Wieczernika. W tym dniu rozpoczniemy Nowennę przed
uroczystością Najdroższej Krwi Chrystusa. Po procesji odbędzie się spotkanie Rycerzy Kolumba.
7. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zakończenie roku
szkolnego. O godz. 1800 Msza św. kończąca kolejny rok ewangelizacji wszystkich wspólnot i grup
parafialnych. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy dziękczynnej, szczególnie Straż
Honorową NSPJ z racji ich patronalnego święta. Po Mszy św. wieczornej procesja z Najświętszym
Sakramentem. Dzień ten jest także światowym dniem modlitwy o świętość kapłanów oraz Dniem
Ojca, dlatego pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ojcach, żyjących i zmarłych. Z racji uroczystości
nie obowiązuje post od potraw mięsnych.
8. W sobotę – 24.06. – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym dniu pamiętajmy
o solenizantach. O godz. 1715 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
9. W przyszłą niedzielę odbędzie się promocja książki p. Doroty Kozioł poświęconej postaci zmarłego
ks. prał. Michała Józefczyka pt. „Niedokończony portret”.
10. Zachęcamy do udziału w organizowanych pielgrzymkach: na Święty Krzyż w niedzielę 2 lipca,
oraz przyjaciół Radia Maryja do Częstochowy w dniu 09 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. MOPR w Tarnobrzegu realizuje projekt pn.„Tarnobrzeg dla Seniorów”. Projekt ten skierowany jest
do osób w wieku 60+ oraz opiekunów nieformalnych tych osób. W ramach tego projektu oferowane są
następujące działania: teleopieka, sąsiedzkie usługi opiekuńcze oraz poradnictwo dla seniorów i ich
opiekunów. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na spotkaniu, które odbędzie się jutro
o godz. 1700 w Świetlicy Parafialnej oraz na ulotkach i plakacie. Zachęcamy do skorzystania.
12. „Bóg zapłać” jednej parafiance z bl. nr 3 przy ul. Moniuszki za sprzątanie świątyni oraz ofiarę 20
zł. Dziękujemy także tym Paniom, które pomogły sprzątać świątynię. Bolesną i przykrą sprawą jest
fakt, że niektórzy parafianie nie chcą nawet raz na dwa lata zadbać o czystość naszego najważniejszego
domu - Domu Bożego. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z bloku nr 1 przy ul.
Skalna Góra.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się”
oraz adresowany do dzieci „Mały Gość Niedzielny”.

