V NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.02.2013. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się 46 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, przeżywany pod hasłem:
„Ojciec - świadek wiary i 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 – 11.02. – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to XXI Światowy Dzień
Chorego. W związku z tym o godz. 1500 odprawiona będzie Msza św. dla wszystkich chorych,
niepełnosprawnych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia. Po niej nastąpi
wystawienie Najświętszego Sakramentu i specjalne nabożeństwo z błogosławieństwem
lurdzkim. Zapraszamy zatem wszystkich chorych i starszych, którzy o własnych siłach mogą
dotrzeć do kościoła oraz prosimy o dowiezienie tych, którzy sami nie mogą przyjść. Ten dzień to
także okazja, aby odwiedzić chorych i okazać im szczególne zatroskanie, również osoby z PZC
w tym dniu odwiedzą chore osoby, które nawiedzamy z posługą sakramentalną z racji I piątku.
Jutro Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek KIK zaprasza na kolejną projekcję filmu. Sala KIK-u, godz. 1830.
4. 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 Straż Honorowa NSPJ. Od Środy Popielcowej rozpoczną się kwartalne dni
modlitwy o ducha pokuty oraz Tarnobrzeskie Dni Trzeźwości. Taca ze Środy Popielcowej
przeznaczona jest na Caritas Diecezjalny.
5. W czwartek – 14.02. – święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. Jest to Dzień
Modlitwy za Narody Słowiańskie. Również tego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana
rzymskiego – patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do modlitwy, podziękowania Panu
Bogu za miłość, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają. O godz. 1730 nabożeństwo
wynagradzające za grzechy alkoholizmu.
6. 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.
7. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym. Z racji 17 dnia miesiąca Msza św. o godz. 1800 w intencjach
powierzonych Dzieciątku Jezus, po Mszy św. błogosławieństwo indywidualne Figurką.
8. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca z myślą o wsparciu potrzeb
parafii. Dziękujemy również za ofiary złożone do puszki św. Antoniego.
9. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy pomagali w rozbieraniu świątyni z dekoracji
świątecznych. Dziękujemy parafianom z bl. nr 15 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 300 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 7 00. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 17 przy ul. Moniuszki.

10. Przypominamy o odbywających się we wtorki i czwartki o godz. 1845 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 szczególnie w przeżywanym Roku Wiary.
11. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o organizowanych zawodach narciarskich.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

