Ogłoszenia na 18.VI.2017 r. – XI niedziela zwykła „A”
Trwa oktawa Uroczystości Bożego Ciała. Codziennie po Nabożeństwie idziemy z Procesją
Eucharystyczną wokół naszej świątyni.
W czwartek (22 czerwca) zakończenie oktawy Bożego Ciała – połączone z procesją do czterech ołtarzy na placu przykościelnym. Prosimy o ich przygotowanie – tak jak w ubiegłych
latach.
W piątek (23 czerwca) obchodzimy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. To dla
naszej parafii dzień odpustu – święto patronalne. Uczestnicząc w tym dniu w pełni w Eucharystii możemy zyskać odpust zupełny, czyli darowanie kary za grzechy, i ofiarować za siebie
albo za zmarłych. Msze św. odpustowe będą w następującym porządku: 6.30, 9.00, 16.00 i
18.00. O godz. 17.00 odprawimy Drogę Krzyżową na placu przy kościele. Główna Msza św.
zostanie odprawiona o godz. 18.00. Będzie jej przewodniczył i homilię wygłosi ks. kan. Marek Janas, dziekan naszego dekanatu Starachowice Północ. Po Mszy św. o godz. 9.00 będzie
wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja trwająca do godz. 16.00.
Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego to także dzień modlitw o świętość kapłanów.
Z racji Uroczystości, pomimo piątku, nie obowiązuje post.
23 czerwca (piątek) przypada również Dzień Ojca. Wszystkim Tatom życzymy Bożej opieki,
zdrowia i wszystkiego, co najlepsze. Pamiętajmy w modlitwie o żyjących i o zmarłych.
W tym tygodniu kończy się rok szkolny. Msza św. dziękczynna na zakończenie tegorocznej
nauki i z prośbą o Bożą opiekę na czas wakacji będzie w piątek (23 czerwca) o godz. 8.00.
Zapraszamy dzieci i młodzież, wychowawców, nauczycieli i rodziców do wspólnej modlitwy.
Zachęcamy dzieci i młodzież, aby w związku z zakończeniem roku szkolnego i przed rozpoczęciem wakacji przystąpili do spowiedzi. Można skorzystać z sakramentu pokuty codziennie
podczas Mszy świętych. Dodatkowo będziemy spowiadali w czwartek od godz. 17.00.
24 czerwca (sobota) obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który był
ostatnim prorokiem Starego Przymierza i heroldem ogłaszającym przyjście Zbawiciela. Msze
święte będą w porządku świątecznym: 6.30, 9.00, 16.00, 18.00.
W liturgii Kościoła obchodzimy:
21 czerwca – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;
23 czerwca – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusowego;
24 czerwca – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.

