III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11.03.2012 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat Ks. Biskupa Ordynariusza.
2. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w III tydzień Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że jego
istotą jest nasza przemiana i nawrócenie. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali.
3. Jutro Msza św. wieczorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Jutro pamiętajmy w modlitwie o p. Organiście z okazji jego imienin.
4. We wtorek o godz. 1700 rozpocznie się adoracja dla Straży Honorowej z racji 149
rocznicy jej powstania oraz w intencji beatyfikacji jej założycielki s. Marii od
Najświętszego Serca. Następnie Msza św. i modlitwa różańcowa z racji 13 dnia
miesiąca. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie Straż Honorową NSPJ do wspólnej
modlitwy.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Straż Honorowa NSPJ.
6. W czwartek na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy kandydatów do
bierzmowania z III klasy gimnazjum wraz z rodzicami. Przypominamy, iż sakrament
bierzmowania udzielony będzie 18 kwietnia, prosimy zatem kandydatów o szczególną
mobilizację i uczestnictwo w tych ostatnich ważnych spotkaniach.
7. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej, o godz. 1630 Droga
Krzyżowa dla dzieci, następnie o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla dorosłych. O godz.
1900 odbędzie się Droga Krzyżowa dla młodzieży. Na to nabożeństwo prosimy
obowiązkowo młodzież przygotowującą się do bierzmowania z I, II i III klasy gimnazjum.
O godz. 1700 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus.
8. W sobotę – 17 dzień miesiąca. O godz. 1730 rozpocznie się Nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. Gorąco zachęcamy do udziału w nim i prosimy o wypisanie próśb
i podziękowań na karteczkach i złożenie ich do skrzynki w nawie bocznej.
9. PZC zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie
1% podatku na potrzeby Caritas, szczególnie w naszej parafii. Uzyskane w ten sposób
środki zostaną wykorzystane na wsparcie rodzin wielodzietnych i najuboższych parafian.
Szczegóły na ulotkach wyłożonych na stoliku. Ważne, aby dopisać w zeznaniu
podatkowym: „darowizna dla Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Chrystusa Króla
w Tarnobrzegu”. W ubiegłym roku pozyskaliśmy w ten sposób 1219 zł. Dziękujemy
wszystkim, którzy przekazali darowiznę na ten cel.
10. „ Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu potrzeb parafii, jak
również za wszelkie ofiary indywidualne oraz za bezinteresownie wykonane prace przy
parafii.
11. Biuro Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 24 marca. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.
12. W dalszym ciągu zachęcamy do udziału w katechezach dla dorosłych i młodzieży. W tym
tygodniu będą to katechezy biblijne. Zapraszamy niedzielę i środy o godz. 1845.
13. Dziękujemy parafianom z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 - 23 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 362 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 24 - 47.
14. Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwościowe zaprasza na Rekolekcje Trzeźwościowe.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest
płyta z programem komputerowym do rozliczeń podatkowych PIT. Można również nabyć
wielkanocne baranki Caritas.
16. Jak co roku w Niedzielę Palmową odbędzie się nasz parafialny konkurs palm. Zachęcamy
dzieci i rodziców do wykonania palm i udziału w tym konkursie z nagrodami. Szczegóły podamy
w najbliższą niedzielę.

