XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.06.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zachęcamy
do udziału w codziennych Eucharystiach połączonych z nabożeństwem do Bożego Serca. Dziś
nabożeństwo niedzielne o godz. 1730. Dziś przypada 5 rocznica śmierci ks. prałata Michała Józefczyka,
pamiętajmy o nim we wdzięcznej modlitwie do Boga. Od dzisiaj przestaje obowiązywać dyspensa od
obowiązku uczestnictwa w Mszach św. niedzielnych.
2. Jutro – 21.06. – wsp. św. Alojzego Gonzagi, z. Po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba oraz
przedwakacyjna zbiórka dla LSO.
3. We wtorek – 22.06. – przypada 18 rocznica pierwszego poświęcenia naszej świątyni przez ks. bp
Edwarda Frankowskiego. W tym dniu przypada dzień imienin ks. Tomasza, dlatego na Mszy św. o godz.
1800 polecać będziemy w modlitwie Solenizanta. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W środę – 23.06. - obchodzimy Dzień Ojca, dlatego pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ojcach,
żyjących i zmarłych. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona litanią do
NSPJ. W środę rozpoczniemy Triduum przygotowujące nas do peregrynacji Relikwii bł. Ks. Michaela
McGivneya. W tym dniu odbędzie się uroczystość nadania rondu przy skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego,
K. Wielkiego i Zwierzynieckiej nazwy: „Rondo Ks. Prałata Michała Józefczyka”. Uroczystość rozpocznie się
Mszą św. o godz. 1500 w kościele MBNP na Serbinowie. Po Mszy św. przejście na pobliskie skrzyżowanie
i druga część uroczystości.
5. W czwartek – 24.06. – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Pamiętajmy o solenizantach
żyjących i zmarłych, szczególnie o tych, którym wiele zawdzięczamy jako wspólnota parafialna. O godz.
1800 Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. W związku
z zakończeniem roku szkolnego prosimy, aby dzieci i młodzież skorzystały w tym tygodniu z sakramentu
pokuty, aby tym pięknym gestem wiary zakończyć rok szkolny. Spowiadamy codziennie 15 minut przed
każdą Mszą św., a w czwartek od godz. 1730.
6. W piątek o godz. 800 i 900 Msze św. na zakończenie roku szkolnego dla uczniów ze SSP im. Małego
Księcia, dla nauczycieli i rodziców. Zapraszamy także do udziału dzieci i młodzież z innych szkół.
O godz. 1730 adoracja wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu zakończona litanią do NSPJ.
7. W sobotę – 26.06. - z racji Roku św. Józefa odbędzie się Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin do kościoła
stacyjnego św. Józefa w Klimontowie. W tym roku Pielgrzymka Rodzin połączona jest z Sandomierskim
Rajdem Papieskim, który wyruszy z dziedzińca Seminarium Duchownego w Sandomierzu o godz. 8 30.
O godz. 1200 w Klimontowie Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza poprzedzona
konferencją nt. rodziny.
W sobotę przed Mszą św. wieczorną powitamy relikwie bł. Ks. Michaela McGivneya – założyciela
Rycerzy Kolumba. W ten sposób nasza parafia włączy się w ogólnopolską peregrynację relikwii bł. Ks.
Michaela, która potrwa u nas do poniedziałku 28 czerwca. Z peregrynacją związane jest także konkretne
dzieło charytatywne, mianowicie przez zbiórkę ofiar chcemy wesprzeć utrzymanie Domu Opieki św. Matki
Teresy w Tarnobrzegu. Będą również wyłożone kartki na których będzie można napisać prośby
i podziękowania za wstawiennictwem bł. Ks. Michaela. O godz. 2100 zapraszamy na Apel Jasnogórski.
8. W przyszłą niedzielę w parafii na Serbinowie uroczystość odpustowa ku czci MB Nieustającej Pomocy,
suma o godz. 1130.
9. Jutro o godz. 1900 w kaplicy Zamku Dzikowskiego odprawiona będzie Msza św. w rycie dominikańskim
w intencji śp. Ks. prałata Michała Józefczyka. Szczegóły na plakacie.
10. W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną Prezydent Miasta p. Dariusz Bożek przekazał
tarnobrzeskim parafiom automatyczny dozownik wody święconej. Jest on umieszczony w przedsionku
świątyni. Serdecznie dziękujemy za ten dar i zachęcamy do korzystania.
11. Filia KUL w Stalowej Woli ogłasza rekrutację na studia oferując ciekawe kierunki, takie jak: dietetyka
i inżynieria środowiska, a wkrótce także na nowe kierunki studiów: administracje, bezpieczeństwo
narodowe, czy nauki o rodzinie. Szczegóły na plakatach i wyłożonych folderach.
12. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 9 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 223 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bloku nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 30.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się” oraz
„Mały Gość Niedzielny” adresowany dla dzieci.

