IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21.04.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela – Dobrego Pasterza rozpoczyna 50 Tydzień Modlitw
o Powołania do Służby w Kościele, przeżywany pod hasłem „Powołania znakiem
nadziei opartej na wierze”. Prośmy zatem Jezusa szczególnie w tych dniach o dobre
i liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Dziś o godz. 1715
nabożeństwo paschalne – „Via Lucis”. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym
wielkanocnym nabożeństwie i prosimy uczestników o przyniesienie z sobą świec.
2. Przez cały tydzień Koronką do Bożego Miłosierdzia będziemy modlić się w intencji
powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego.
3. We wtorek – 23.04. – Uroczystość św. Wojciecha B.M. – głównego Patrona Polski
i Akcji Katolickiej. Zapraszamy członków POAK na Mszę św. wieczorową.
KIK zaprasza w tym dniu na kolejny wykład biblijny, sala KIK godz. 1845.
4. W środę o godz. 1630 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja na którą zapraszamy wszystkich, a szczególnie
POAK i PZC.
5. W czwartek – 25.04. – święto św. Marka Ewangelisty. Jest to dzień imienin ks.
Marka. Na Mszy św. wieczorowej będziemy modlić się w jego intencji. O godz. 1730
nabożeństwo w intencji życia, na które zapraszamy szczególnie osoby, które
podjęły Dzieło Duchowej Adopcji. Po Mszy św. spotkanie Oazy.
6. W piątek o godz. 1945 Rycerze Kolumba zapraszają na film do świątyni, po nim
o godz. 2100 odbędzie się Apel Jasnogórski. Zachęcamy do wspólnej modlitwy
z naszą Matką Jasnogórską.
7. W sobotę przypada Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka
w 57 tragiczną rocznicę wprowadzenia w naszej ojczyźnie ustawy dopuszczającej
aborcję.
8. W przyszłą niedzielę przypada „Dzień Modlitwy za Kierowców i wszystkich
poruszających się po naszych drogach”.
9. Dziś i przez następne niedziele wielkanocne o godz. 1600 na Placu Bartosza
Głowackiego odbędzie się akcja ewangelizacyjna pod hasłem „Wielka Misja na
Placach”, na którą zapraszamy wszystkich chętnych.
10. Zespół Szkół im. Ks. St. Staszica ( Tarnobrzeski Górnik) serdecznie zaprasza
gimnazjalistów i rodziców na Dzień Otwarty Szkoły w dniu 29 kwietnia, w godz.
1000 – 1200.
11. Zwracamy się z gorącą prośbą do parafian dysponujących czasem i siłami do
pomocy w wiosennym uporządkowaniu parku parafialnego jutro i we wtorek od
godz. 900.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 320 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 7 przy ul. Skalna Góra,
m. od 1 – 15.
13. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.

