VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.02.2012. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się 45 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, przeżywany pod
hasłem: „Rodzina szkołą trzeźwości”. Zachęcamy, aby na rozpoczynający się Wielki Post
podjąć abstynencję od alkoholu i wpisać się do wystawionej w najbliższych dniach na
ołtarzu przy Dzieciątku Jezus Księgi Trzeźwości. Gdyby ktoś chciał dłużej zachować
abstynencję, to prosimy zabrać i wypełnić zobowiązanie abstynenckie również wyłożone
w nawie bocznej. Nabożeństwo niedzielne w intencji trzeźwości dziś o godz. 1730.
2. Jutro przypada wsp. dowolne bł. Franciszka i Hiacynty - Dzieci z Fatimy, którym
w 1917 roku Matka Boża przekazywała duchowe orędzie pokoju dla Kościoła i świata.
3. W Środę Popielcową rozpocznie się święty czas Wielkiego Postu. Podejmijmy ten
kolejny dar Wielkiego Postu i chciejmy przeżyć go w duchu chrześcijańskim. Tego dnia
obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy, i dotyczy on wszystkich
w przedziale wieku od 18 do 60 lat. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem
będą sprawowane w tym dniu o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1630
cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Wspólnota dla
Intronizacji i Neokatechumenat. Od Środy Popielcowej rozpoczną się kwartalne dni
modlitwy o ducha pokuty oraz Tarnobrzeskie Dni Trzeźwości. Taca ze Środy
Popielcowej przeznaczona jest na Caritas diecezjalny.
4. W czwartek po Mszy św. wieczorowej nabożeństwo wynagradzające za grzechy
pijaństwa. Po Mszy św. i nabożeństwie spotkanie POAK.
5. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej, następnie o godz.
1630 Droga Krzyżowa dla dzieci oraz dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć
w Drodze Krzyżowej na Serbinów. Po Mszy św. wieczorowej wyruszymy ze świątyni
do figury Serca Pana Jezusa na Serbinowie, odprawiając ulicami naszego miasta
Drogę Krzyżową w duchu wynagrodzenia i prosząc o dar trzeźwości dla naszej
tarnobrzeskiej społeczności. Tam o godz. 1930 przy figurze spotkają się wszystkie
parafie i po wspólnej modlitwie wrócimy do domów. Zachęcamy gorąco do udziału
w tym nabożeństwie wszystkich mogących podjąć się trudu wędrowania.
6. W sobotę o godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
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7. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. O godz. 17 nabożeństwo
Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Z racji 26 dnia miesiąca o godz. 2100 odbędzie się
comiesięczny Apel Jasnogórski.
8. Przypominamy o odbywających się w niedziele i środy o godz. 1900 katechezach dla
młodzieży i dorosłych. Te katechezy dotykają wielu ważnych spraw naszej egzystencji,
a przede wszystkim niosą najważniejsze przesłanie naszej wiary – prawdę o darmowej
miłości Boga. Serdecznie na nie zapraszamy.
9. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy informacje o organizowanej pielgrzymce na Ukrainę,
zaproszenie na konferencję poświęconą małżeństwie i rodzinie do Sandomierza oraz
zaproszenie firmy Wektor Consulting do udziału w kursie na prawo jazdy kat. D.
10. Komenda Policji w Tarnobrzegu apeluje szczególnie do osób starszych, by zachowały
ostrożność i czujność, bowiem pojawili się oszuści, którzy dzwoniąc podają się za osoby
z rodziny np. wnuczka i w ten sposób wyłudzają pieniądze.
11. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 6 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 do 22 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 120 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 7 00.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku m. od 23 - 44.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego” adresowany szczególnie dla dzieci.
13. KIK zaprasza we wtorek na kolejny wykład biblijny. Sala Klubu, godz. 1830.

