XII NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA CHRZCICIELA - 24.06.2018.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przeżywamy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela - Tego,
który przygotował drogę Panu Jezusowi. Pamiętajmy dzisiaj o
Solenizantach, szczególnie o tych, którym wiele zawdzięczamy jako
wspólnota parafialna.
O godz. 17.00 modlitwa do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa,
zaś o godz. 17.30 nieszpory z litanią do Serca Pana Jezusa.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej nabożeństwo wynagradzające za grzechy
przeciwko życiu połączone z litanią do Serca Jezusa.
3. We wtorek o godz. 21.00 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski, na
który serdecznie zapraszamy.
4. W środę – 27.06. – wsp. MB Nieustającej Pomocy. Uroczystość odpustowa
na
Serbinowie.
Msza
św.
odpustowa
o
godz.
10.00.
O godz. 17.00 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona
z nabożeństwem czerwcowym. Po Mszy św. spotkanie PZC.
5. W czwartek – 28.06. – wsp. św. Ireneusza, b. m.
6. W piątek – 29. 06. – przypada uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła. Msze św.
będą odprawiane o godz.: 7.00, 16.30 i 18.00. Taca z tego dnia przeznaczona
jest na Stolicę Apostolską. Intencja zamówiona na godz. 900 zostanie
odprawiona o godz. 7.00.
7. W sobotę zakończenie nabożeństw czerwcowych. Po Mszy św. wieczornej
udamy się do figury Pana Jezusa usytuowanej w naszym parku, gdzie
odśpiewamy litanię do Bożego Serca.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca lipca, o godz. 17.00 nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Na Świętym Krzyżu odbędzie
się doroczny odpust ku czci Przenajdroższej Krwi Chrystusa i Diecezjalna

Pielgrzymka Rodzin oraz czcicieli Krwi Chrystusa. Zachęcamy do udziału.
Organizowany jest wyjazd autokarowy, szczegóły na tablicy ogłoszeń.
9. Od przyszłej niedzieli do końca sierpnia nie będzie niedzielnej Mszy św. o
godz. 16.00. Wrócimy do niej od pierwszej niedzieli września.
10.Zachęcamy do udziału w 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 tarnobrzeski i baranowski dekanat w zakrystii.
11. Biuro RM zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 8 lipca.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12.Osoby, które zapisały się na Oratorium o Męczennikach Sandomierskich,
proszone są o odebranie sobie z zakrystii bezpłatnych biletów wstępu. Jest
jeszcze kilka wolnych biletów, które również można sobie zabrać.
13. 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.
14.„Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 10 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24
za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 195 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św.
w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z tego samego bloku, m. od 25 – 47. Dziękujemy także
tym ofiarnym Paniom, które pomagały w sprzątaniu świątyni z racji
trwającego remontu.
15.Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest lipcowy numer
czasopisma dla młodzieży „Droga”.

