VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO – 20.05.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza uroczystość kieruje naszą myśl ku ostatecznemu powołaniu człowieka do
życia wiecznego w niebie, zaś dni między Wniebowstąpieniem, a Zesłaniem Ducha
Świętego mają nas przygotować na przyjście Ducha Pocieszyciela. Codziennie wraz
z Maryją poprzez nowennę modlimy się o dary Ducha Świętego. W naszej wspólnocie
dziś w sposób szczególny dziękujemy Bogu za dar naszej parafii p.w. Chrystusa
Króla, przeżywając IX rocznicę jej powstania. W związku z tym o godz. 1400 Mszą
świętą dziękczynną na przygotowanej scenie rozpocznie się V Piknik Rodzinny
zorganizowany dzięki współpracy i życzliwości wielu instytucji oraz ludzi dobrej
woli. Program Pikniku jest bogaty i różnorodny i potrwa do godz. 2100. Zakończy się
Apelem Jasnogórskim i pokazem sztucznych ogni. Szczególnie zapraszamy na
koncert zespołu „Baśniowa Kapela” oraz koncert kleryckiego zespołu z Tarnowa
„Betesda”. Dzisiaj nie będzie nabożeństwa majowego, ani Mszy św. o godz. 18 00.
Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz gości do wspólnego
świętowania poprzez uczestnictwo w Pikniku. Jutro na godz. 900 prosimy chętnych
mężczyzn i kobiety do pomocy w pracach porządkowych.
2. We wtorek na Mszę św. wieczorową i spotkanie formacyjne po niej prosimy
kandydatów do bierzmowania z II klasy gimnazjum.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym
o godz. 1730. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania
z I klasy gimnazjum. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie POAK.
4. W czwartek – 24. 05. – wsp. MB Królowej Przenajdroższej Krwi. O godz. 1700
rozpocznie się nabożeństwo maryjne, z odśpiewaniem Litanii Loretańskiej o godz. 17 30.
Jest to dzień modlitw za Kościół w Chinach.
5. W piątek nabożeństwo o godz. 1730 w intencji wynagrodzenia za grzechy przeciwko
życiu. Po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na drugą część filmu o św. Filipie Nereuszu.
6. W sobotę – 26.05. – wsp. św. Filipa Nereusza, k. W tym dniu przypada Dzień Matki.
Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych matkach, tych żyjących i tych,
które Bóg powołał do siebie. O godz. 2100 comiesięczny Apel Jasnogórski.
Z wdzięcznością wobec naszej Niebieskiej Matki zgromadźmy się licznie na tym
Apelu. W tym dniu także dzieci komunijne wyjeżdżają na pielgrzymkę do Janowa
Lubelskiego, a w Radomyślu odbędzie się Diecezjalny Zjazd KCPR.
7. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu
wielkanocnego.
8. Informujemy, iż Rocznica I Komunii została przesunięta na niedzielę 3 czerwca na
Mszę św. o godz. 1030. Także w niedzielę 3 czerwca odbędzie się Tarnobrzeski Marsz dla
Życia. Szczegóły podamy w następną niedzielę.
9. Przypominamy o organizowanej pielgrzymce do Częstochowy w dniu 16 czerwca.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 1-30 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 500 zł. Pracowało 9 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 31 - 60.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

