XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26. 06. 2011 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Komunikat ks. Biskupa Ordynariusza o pielgrzymce na Święty Krzyż.
2. Dziś nabożeństwo czerwcowe z procesją eucharystyczną o godz. 1730. O godz. 2100 Apel
Jasnogórski, na który serdecznie zapraszamy.
3. Codziennie z racji Oktawy Bożego Ciała idziemy w procesji eucharystycznej wokół świątyni
modląc się słowami litanii do Serca Pana Jezusa. Serdecznie wszystkich zachęcamy do udziału
w procesjach, by czcić w ten sposób Chrystusa obecnego w Eucharystii. Dziewczynki prosimy
o sypanie kwiatków w czasie procesji.
4. Jutro wsp. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Uroczystość odpustowa w parafii na Serbinowie.
Uroczysta Msza św. odpustowa o godz. 1800.
5. W środę – 29. 06. – przypada uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła. Msze św. będą odprawiane
w tym dniu o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. O godz. 1730 nabożeństwo czerwcowe z procesją
eucharystyczną wokół świątyni. Jest to dzień imienin ks. Piotra. Na Mszy św. o godz. 1800
modlić się będziemy w intencji Solenizanta. Taca z tego dnia przeznaczona jest na Stolicę
Apostolską.
Po
Mszy
św.
o
godz.
1800
odbędzie
się
spotkanie
PZC.
6. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po procesji do 4 ołtarzy, nastąpi
błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie wianków z ziół i kwiatów. Zachęcamy do licznego
udziału i prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarzy i ich przystrojeniu.
7. W piątek – 1.07. – przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godz. 1400
odwiedziny chorych z racji I piątku. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. o godz. 1800 odbędzie się procesja z Najświętszym
Sakramentem. Jest to Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zapraszamy wszystkich do
wspólnej modlitwy, szczególnie Straż Honorową NSPJ z racji ich patronalnego święta. W piątek
z racji uroczystości nie obowiązuje post od potraw mięsnych.
8. W sobotę – 02.07. – wsp. Niepokalanego Serca Maryi. Z racji I soboty miesiąca o godz. 1715
spotkanie KPRM. O godz. 1800 Msza św. i nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
9. W przyszłą niedzielę – I miesiąca o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych. Na Świętym Krzyżu odbędzie się doroczny odpust ku czci Przenajdroższej Krwi
i V Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin. Rozpoczęcie Drogą Krzyżową o godz. 1000, następnie
uroczysta Msza św. o godz. 1200. Prosimy chętnych do udziału w tej pielgrzymce o zapisanie się na
listę w zakrystii do jutra. Koszt 20 zł. Wyjazd w niedzielę o godz. 730 z pod kościoła.
10. Rozpoczęły się wakacje, czas urlopów i wypoczynku, dlatego apelujemy, aby po chrześcijańsku
przeżyć ten czas. Pamiętajmy o niedzielnej Mszy św. i codziennej modlitwie. Życzymy wszystkim
wyjeżdżającym na kolonie, obozy i urlopy, aby w tym czasie rekreacji odnajdowali Boże ślady
w pięknie stworzenia. Przypominamy o konieczności stosownego stroju w miejscach sakralnych.
11. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o koncertach organowych, które odbędą się w czasie
wakacji w tarnobrzeskich kościołach.
12. Organizatorzy i obdarowani mieszkańcy Żółkwi na Ukrainie serdecznie dziękują za ofiarowane
dary żywnościowe.
13. Zachęcamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę w dniach od
4 – 12 sierpnia.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 46 - 60 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 80 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 -15.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
16. Pragniemy wyrazić naszą serdeczną wdzięczność ks. Leszkowi Pituchowi, który z dniem 1
lipca przeniesiony został do parafii Wola Baranowska, za 7 – letnią ofiarną i oddaną pracę
duszpasterską w naszej parafii. Za wniesione dobro jakiego doświadczyliśmy w ciągu tych lat
posługi obiecujemy wdzięczną pamięć i modlitwę. Życzymy na nowej parafii błogosławionej
i owocnej posługi oraz wszelkiego dobra od Boga i ludzi.

