XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.06.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś zgodnie z prośbą ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza po Mszy św. odśpiewamy suplikację „Święty Boże”
i odmówimy dziesiątek Koronki do Bożego Miłosierdzia, jako przebłaganie za bluźniercze akty wymierzone
w Eucharystię i najświętsze symbole naszej wiary, do których doszło ostatnio w Polsce. Dziś możemy wesprzeć
poszkodowanych przez powódź mieszkańców parafii Wierzchowiska, która przynależy do naszej diecezji, składając
ofiarę do puszek wystawionych w świątyni. O godz. 1700 odbędzie się zapowiadany koncert krakowskiego zespołu
Noro Lim. Koncert ku czci św. Jana Pawła II, oparty jest na słowach modlitwy „Ojcze nasz” i jest także
dedykowany wszystkim Ojcom w dniu ich święta. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym pięknym
koncercie i zarazem dziękujemy sponsorom, dzięki którym może się on odbyć w naszej parafii. Z racji koncertu
procesja z Najświętszym Sakramentem odbędzie się po Mszy św. o godz. 1800. W parafii Tarnobrzeg – Sobów
z racji jej 50 – lecia o godz. 1800 odbędzie się koncert Antoniny Krzysztoń.
2. Jutro uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela - Tego, który przygotował drogę Panu Jezusowi. Pamiętajmy
o Solenizantach, szczególnie o tych, którym wiele zawdzięczamy jako wspólnota parafialna. O godz. 1730 modlitwa
do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Po Mszy św. procesja eucharystyczna z litanią do Serca Pana
Jezusa.
3. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu. Procesja eucharystyczna po
Mszy św. wieczornej.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. procesja eucharystyczna
z Litanią do Serca Pana Jezusa. O godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski, na który serdecznie
zapraszamy. Po Mszy św. spotkanie PZC.
5. W czwartek – 27.06. – wsp. MB Nieustającej Pomocy. Uroczystość odpustowa na Serbinowie. Msza św.
odpustowa o godz. 1000. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. wieczornej 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.
6. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 1800 Msza św. kończąca kolejny rok
ewangelizacji dla wszystkich wspólnot i grup parafialnych. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy,
szczególnie Straż Honorową NSPJ z racji ich patronalnego święta. Po Mszy św. procesja z Najświętszym
Sakramentem. Dzień ten jest także światowym dniem modlitwy o świętość kapłanów. W tym dniu nie obowiązuje
post od potraw mięsnych.
7. W sobotę – 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. Na Mszy św. o godz. 1800 wspólna modlitwa
Tarnobrzeskiej Rady Rycerzy Kolumba i zawierzenie rodzin Świętej Rodzinie, a po Mszy św. wprowadzenie nowych
funkcjonariuszy na urząd.
8. W przyszłą niedzielę – ostatnią miesiąca zakończenie nabożeństw do Serca Pana Jezusa.
9. Zachęcamy osoby po 60 roku życia do udziału w projekcie organizowanym przez Caritas diecezjalny. W jego
ramach zaplanowane są m.in. warsztaty fotograficzne, z rękodzieła artystycznego, sportowo – usprawniające,
a także ciekawe spotkania okolicznościowe, np. z okazji Dnia Seniora, Świąt Bożego Narodzenia, itp. Projekt ten
realizowany będzie także w naszej parafii. Zapisy w Świetlicy Parafialnej do piątku, w godz. od 1400 do 1630.
W piątek o godz. 1900 odbędzie się dla osób już zapisanych i wszystkich chętnych spotkanie informacyjne na które
zapraszamy.
10. W dniu 2 lipca br. w naszej parafii odbędzie się zbiórka elektro śmieci, z których dochód przeznaczony jest na
misje. Prosimy zatem o złożenie w tym dniu przed kościołem niepotrzebnych, zużytych sprzętów AGD, telefonów,
ładowarek, komputerów, drukarek i innych artykułów elektrycznych i elektronicznych.
11. Od pierwszej niedzieli lipca do końca sierpnia nie będzie niedzielnej Mszy św. o godz. 1600. Wrócimy do niej
od pierwszej niedzieli września do grudnia.
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. Biuro RM zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 14 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
14. W imieniu organizatorów zapraszamy na XXVII Festiwal Muzyki Organowej i kameralnej. Koncert inauguracyjny
odbędzie się w piątek 28 czerwca o godz. 1900 w kościele OO. Dominikanów. Szczegóły na plakacie.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 6 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 273
zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy
parafian z bloku nr 7 przy ul. Skalna Góra.
16. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest lipcowy numer miesięcznika rodzin „Nasza Arka”
poświęcony postaci św. Charbela.

