IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 10.03.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W kolejną czwartą już niedzielę Wielkiego Postu zwaną „Niedzielą Laetare”, czyli niedzielą
radości, Chrystus zaprasza nas do nawrócenia i odnalezienia pełnej komunii z Nim, aby owocnie
uczestniczyć w tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania. Nabożeństwo Gorzkich Żali dziś
o godz. 1700. Dziś rozpoczyna się także nowenna przed uroczystością Św. Józefa.
2. Jutro Msza św. wieczorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach.
3. We wtorek na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy
I gimnazjum. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o p. Organiście z okazji jego imienin.
4. W środę Mszą św. o godz. 1500 rozpoczną się obchody Jubileuszu 150 –lecia powstania
Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ oraz modlitwa w intencji beatyfikacji jej założycielki
s. Marii od Najświętszego Serca. Po Mszy św. będzie trwała adoracja Najświętszego
Sakramentu. O godz. 1715 modlitwa różańcowa z racji 13 dnia miesiąca. Msza św.
wieczorowa o NMP Fatimskiej. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie Straż Honorową NSPJ do
wspólnej modlitwy i świętowania. Na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie formacyjne po niej
prosimy kandydatów do bierzmowania z II klasy gimnazjum.
5. W czwartek na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy kandydatów do
bierzmowania z III klasy gimnazjum. Przypominamy, iż sakrament bierzmowania udzielony
będzie w maju w ramach wizytacji kanonicznej parafii, prosimy zatem kandydatów
o szczególną mobilizację i uczestnictwo w tych ostatnich ważnych spotkaniach.
6. 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. 1700
spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus. Po Mszy św. spotkanie KSM. Stacyjna droga krzyżowa
odbędzie się w ten piątek w kościele na Serbinowie po Mszy św. o godz. 1800.
7. W Przyszłą niedzielę o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali. Z racji 17 dnia miesiąca Msza
św. o godz. 1800 w intencjach poleconych Najśw. Dzieciątku Jezus.
8. W poniedziałek i środę po Mszy św. wieczorowej odbędą się ostatnie już katechezy dla
młodzieży i dorosłych. Zapraszamy chętnych do skorzystania z nich.
9. W sobotę – 16 marca odbędzie się dzień skupienia dla członków Wspólnot dla Intronizacji
NSPJ oraz wszystkich, którzy pragną włączyć się w to dzieło. Rozpoczęcie o godz. 1000 w parafii
MBNP na Serbinowie.
10. 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 na tablicy
ogłoszeń.
11. „ 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.
12. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas. Ulotki
informacyjne znajdują się na stoliku za ławkami.
13. Dnia 20 marca w godz. 900 – 1600 odbędzie się bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy.
Zapisy na badanie w Aptece „Pod Aniołem” na ul Mickiewicza lub pod numerem tel. 822 02 02.
14. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o pielgrzymce do Włoch organizowanej
w miesiącu kwietniu. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ofertą.
15. Informujemy, iż rekolekcje wielkopostne dla dzieci i dorosłych odbędą się w przyszłym
tygodniu. Szczegóły podamy w następną niedzielę.
16. Młodzież Tarnobrzeska zaprasza chętnych do udziału w Tańcu Uwielbienia, który odbędzie się
w Niedzielę Zmartwychwstania na Rynku miasta o godz. 1500. Próby przed nim odbędą się
w najbliższą sobotę o godz. 1000 i niedzielę o godz. 1700 w sali parafialnej na Serbinowie.
17. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 – 30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 95 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 2 przy ul. Skalna Góra.
18. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas oraz prasy katolickiej.

