XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 27. 06. 2021 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Od wczoraj do jutra w naszej wspólnocie przeżywamy nawiedzenie Relikwii bł. ks. Michaela
McGivneya - założyciela Rycerzy Kolumba. Przez ten czas peregrynacji Relikwii pochylamy się nad
postacią tego błogosławionego Kapłana i za Jego przyczyną wypraszamy łaski dla rodzin naszej parafii,
a szczególnie dla wszystkich mężczyzn. Z racji tego nawiedzenia, pragniemy także dobrowolnymi ofiarami
wesprzeć utrzymanie Domu Opieki św. Matki Teresy z Kalkuty w Tarnobrzegu. Na wyłożonych kartkach
możemy napisać swą prośbę lub podziękowanie za wstawiennictwem bł. Michaela. Wypisane kartki
prosimy złożyć do koszyka na stoliku. Można również nabyć okolicznościowe książki i obrazki. Po każdej
Mszy św. zawierzamy się bł. Ks. Michaelowi. Dziś nabożeństwo do NSPJ i bł. Ks. Michaela o godz. 17 30.
3. Jutro – 28.06. – wsp. Św. Ireneusza, b. m. Po Mszy św. porannej odmówimy modlitwy do bł. Ks. Michaela
McGivneya. Po południu o godz. 1700 modlitwa różańcowa i pożegnanie Relikwie bł. Ks. Michaela, które
zostaną przekazane przez Rycerzy Kolumba do parafii na Serbinowie.
4. We wtorek – 29. 06. – przypada uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła. Msze św. będą odprawiane w tym
dniu o godz.: 700, 900 i 1800. O godz. 1730 nabożeństwo czerwcowe do Serca Pana Jezusa. Taca z tego dnia
przeznaczona jest na Stolicę Apostolską.
5. W środę zakończenie nabożeństw do Najświętszego Serca Jezusa. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
zakończona litanią do Serca Pana Jezusa i aktem poświęcenia. Po Mszy św. spotkanie PZC.
6. W czwartek rozpoczyna się miesiąc lipiec, który papież św. Jan XXIII poświęcił kultowi Najdroższej Krwi
Chrystusa. Jest to zarazem I czwartek miesiąca, dlatego o godz. 17 00 Godzina Święta połączona
z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne.
7. W I piątek miesiąca odwiedziny chorych tylko z rejonu ks. proboszcza. Pozostałe odwiedziny z rejonu
księży wikariuszy odbędą się w miesiącu wrześniu. Gdyby ktoś z chorych bardzo potrzebował wizyty
kapłana, to prosimy o zgłoszenie. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź
pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
8. W sobotę – 03.07. – święto św. Tomasza Apostoła. Jest to I sobota miesiąca, dlatego o godz. 1730
spotkanie KPRM. O godz. 1800 Msza św. i nabożeństwo pierwszo sobotnie.
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.
10. W przedsionku świątyni wywieszony jest projekt figury św. Józefa z Dzieciątkiem, którą chcemy z racji
Roku Świętego Józefa umiejscowić przed wejściem głównym w okalającym świątynię zagajniku. Figura
wykonana będzie z piaskowca janikowskiego przez pracownię artystyczną Braci Dąbrowskich. Jej
poświęcenie planowane jest na miesiąc październik. Koszt tej figury to 33 tyś zł. Gdyby ktoś z parafian chciał
dołożyć cegiełkę do jej wykonania, to bardzo o to prosimy. Pięknym znakiem byłoby, aby figurę jako wotum
za opiekę św. Józefa ufundowali w większości mężczyźni.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 30 za sprzątanie świątyni i złożoną
ofiarę 310 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy parafian z tego samego bloku, m. od 31 – 60.
12. Przypominamy, że uczestnictwo w liturgii w świątyni, wymaga od nas odpowiedniego i godnego stroju.
13. Dzieciom, młodzieży i wszystkim urlopowiczom życzymy dobrego wypoczynku wakacyjnego.
Pamiętajmy jednocześnie o chrześcijańskim przeżywaniu wakacji, czyli o codziennej modlitwie
i uczestnictwie w niedzielnych Mszach św.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
15. W ostatnich dniach decyzją ks. biskupa Ordynariusza Krzysztofa nasi dotychczasowi wikariusze ks.
Tomasz i ks. Grzegorz z dniem 1 lipca br. zostali przeniesieni do nowych parafii, i tak ks. Tomasz został
mianowany wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Janowie Lubelskim, a ks. Grzegorz wikariuszem
parafii św. Józefa w Sandomierzu, jednocześnie ks. Grzegorz będzie sprawował funkcję ceremoniarza
biskupiego. Bardzo serdecznie dziękujemy Księżom za ich kilkuletnią piękną i pełną oddania posługę
w naszej wspólnocie parafialnej, za trud katechetyczny w szkołach znajdujących się na terenie naszej parafii
i wszelkie dobro, które wpisuje się w działalność parafii, Kościoła diecezjalnego i powszechnego. Życzymy
Księżom błogosławieństwa Bożego w dalszej kapłańskiej posłudze na nowych odcinkach pracy
duszpasterskiej. Jednocześnie zapraszamy jutro na Mszę św. dziękczynną o godz. 1800 podczas której
modlić się będziemy w intencji Księży Tomka i Grzegorza.

