IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.03.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza IV niedziela Wielkiego Postu w tradycji Kościoła nazywana jest
„Laetare”, czyli niedziela radości. W połowie Wielkiego Postu, Kościół w ten sposób
zaprasza nas, aby wytrwać w codziennym trudzie przemiany serc, by owocnie uczestniczyć
w tajemnicy Chrystusowej śmierci i zmartwychwstania. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo
Gorzkich Żali.
2. Jutro – 19.03. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Za przyczyną św. Józefa
będziemy polecać Bogu rodziny naszej parafii, a szczególnie wszystkich mężów i ojców.
Msze św. jak w dzień powszedni, zachęcamy do uczestnictwa w nich.
3. We wtorek na Mszę św. wieczorową i spotkanie formacyjne prosimy kandydatów do
bierzmowania z II klasy gimnazjum.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi KPRM i róża
Zwiastowania NMP. Na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy kandydatów
do bierzmowania z I klasy gimnazjum.
5. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga
Krzyżowa dla dzieci, a o godz. 1730 dla młodzieży i dorosłych. O godz. 1700 spotkanie
dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus, zaś o godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM.
W najbliższy piątek Miejska i Dekanalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń zaprasza do
uczestnictwa w stacyjnej Drodze Krzyżowej połączonej z modlitwą i procesją
o uproszenie poszanowania świętości ludzkiego życia. Wobec zaistniałej w Polsce
sytuacji, modlitwa ta staje się religijną i patriotyczną potrzebą i obowiązkiem. Droga
Krzyżowa rozpocznie się o godz. 1700 przy Zamku Dzikowskim, a zakończy
w sanktuarium MB Dzikowskiej. Zachęcamy gorąco do udziału w tejże Drodze
Krzyżowej. W piątek także rozpocznie się Triduum przed Dniem Świętości Życia.
6. W sobotę przypada Narodowy Dzień Życia. O godz. 1730 uroczysta Msza św. w katedrze
sandomierskiej z racji 20 rocznicy ustanowienia naszej Diecezji w jej nowych granicach.

7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 z koncertem pieśni pasyjnych wystąpi
Tarnobrzeski Chór. Także w przyszłą niedzielę odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych
wykonanych przez dzieci z OREW.
8. W związku z przypadającym w dniu 26 marca Dniem Świętości Życia gorąco zachęcamy do
podjęcia Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Ze stolika można sobie zabrać dziś
i w najbliższych dniach deklarację Duchowej Adopcji.
9. KSNiP przy naszej parafii ogłasza konkurs na Palmę Wielkanocną dla dzieci, młodzieży
oraz grup parafialnych. Palmy mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo z naturalnych
surowców oraz zaopatrzone w karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły lub
grupy. Wykonane palmy należy złożyć w świetlicy parafialnej do piątku 30 marca do godz.
1800. W Niedzielę Palmową nastąpi rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.
10. W najbliższą środę i czwartek na godz. 900 prosimy chętne osoby do pomocy w wiosennym
uprzątnięciu naszego parafialnego parku oraz otoczenia kościoła.
11. Informujemy, iż rekolekcje wielkopostne odbędą się w przyszłym tygodniu. Szczegóły podamy
w następną niedzielę.
12. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas. Ulotki
informacyjne znajdują się na stoliku za ławkami.
13. „ Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 24 – 47 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 240 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 9 przy ul. Waryńskiego.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
dwutygodnika dla młodzieży „Nasza Droga”.

