XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.06.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca czerwca, o godz. 1730 zakończenie nabożeństw
czerwcowych.
2. Jutro rozpoczyna się miesiąc lipiec, w którym będziemy oddawać cześć Przenajdroższej
Krwi Jezusa śpiewając litanię do Krwi Chrystusa. Jutro można składać na wyznaczonym
przed kościołem miejscu zużyty i niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny, tzw.
ęlektrośmieci. Zostaną one odebrane we wtorek ok. godz. 830 przez firmę zajmującą się
recyklingiem, a dochód z nich zostanie przeznaczony na misje. Bardzo prosimy
o dostarczenie ich jutro, ewentualnie we wtorek do godz. 800 rano.
3. W środę – 03.07. – święto św. Tomasza Apostoła. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
4. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem
pierwszo czwartkowym. W czwartek przypada X rocznica sakry i ingresu ks. bpa Krzysztofa
Nitkiewicza.
5. W pierwszy piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach z rejonu
ks. Tomasza i ks. Grzegorza. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
6. W sobotę – 06.07. – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej. W tym dniu przypada święto
patronalne Apostolstwa Chorych. Modlimy się szczególnie w intencji chorych, cierpiących
oraz wszystkich, którzy opiekują się chorymi. Jest to I sobota miesiąca, o godz. 1730
spotkanie KP Radia Maryja. O godz. 1800 Msza św. i nabożeństwo pierwszo sobotnie.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 1710 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych. Od
1500 do 1600 w Świetlicy parafialnej porady prawne prowadzone przez Fundację „Masz
prawo”. Od przyszłej niedzieli przez miesiące wakacyjne nie będzie Mszy św. o godz. 1600.
Na Świętym Krzyżu odbędzie się doroczny odpust ku czci Przenajdroższej Krwi i Diecezjalna
Pielgrzymka Rodzin. Zachęcamy do udziału, dojazd we własnym zakresie.
8. Zachęcamy do udziału w pielgrzymkach: autokarowej do Częstochowy w dniu 14 lipca
i pieszej na Jasną Górę, która obędzie się w dniach od 4 – 12 sierpnia. W zakrystii można
pobrać formularze zgłoszeniowe i wpisać się na listę. Do udziału w pieszej pielgrzymce
można również zapisać się podczas spotkania organizacyjnego, które odbędzie się 28 lipca
w parafii MB Królowej Polski w Nowej Dębie, bowiem w tym roku grupa św. Barbary będzie
połączona z grupą Bł. Wincentego.
9. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o koncertach organowych, które odbywają się
w czasie wakacji w tarnobrzeskich kościołach.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 280 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 8 przy ul. Skalna Góra. Dziękujemy także
tym osobom, które przygotowywały ołtarze oraz przystroiły je na zakończenie Oktawy
Bożego Ciała.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

