VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 26.05.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę:
„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...” Dziś także ostatnia niedziela miesiąca maja. Na Mszach
św. o godz. 1030 oraz 1200 dzieci klas III przeżywają Rocznicę Komunii Św. O godz. 1730 nabożeństwo
majowe, natomiast o godz. 2100 zapraszamy na Apel Jasnogórski. Przyjdźmy licznie do naszej Matki, by
powierzyć Jej wszystkie matki w dniu ich święta.
2. We wtorek z okazji 420 – lecia Tarnobrzega, o godz. 1100 uroczysta Msza św. w kościele OO. Dominikanów
w intencji Miasta i Mieszkańców.
3. W środę – 29.05. – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie PZC.
4. W czwartek – 30.05. – przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Porządek Mszy św. w tym dniu: 730, następnie centralna Msza św. o godz. 900, po której wyruszymy
w procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami naszej parafii, tj. al. Niepodległości, gdzie przy MOSIRze będzie I ołtarz, dalej ul. Mickiewicza, gdzie będzie II ołtarz, następnie ul. Moniuszki, 1 Maja, gdzie przy
Sezamie będzie III ołtarz, dalej ul. Skalna Góra, gdzie przy kościele będzie IV ołtarz i zakończenie procesji.
Bezpośrednio po procesji ok. godz. 1115 będzie Msza św., natomiast nie będzie Mszy św. o godz. 1200.
O godz. 1800 wieczorna Msza św. Prosimy serdecznie wspólnoty parafialne, parafian z mieszkań przy
planowanych ołtarzach i wszystkich chętnych o przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie ich kwiatami.
Prosimy tych parafian, którzy posiadają kwiaty na działkach, aby je ofiarowali do ołtarzy i przynieśli do środy.
Zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów, a chłopców do dzwonienia w czasie procesji. Prosimy także
o przystrojenie okien w mieszkaniach na trasie procesji.
7. Przez całą Oktawę z wieczorną Mszą św. łączyć będziemy procesję z Najświętszym Sakramentem
wokół kościoła. Uczestniczmy w nich licznie, oddając cześć Jezusowi Eucharystycznemu.
8. W piątek - 31.05. - przypada święto Nawiedzenia NMP. O godz. 1730 ostatnie nabożeństwo majowe, które
odprawimy przy kapliczce Matki Bożej.
9. W sobotę rozpocznie się miesiąc czerwiec, poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu
przypada wsp. św. Justyna, m. Z racji I soboty miesiąca o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.
Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000. W sobotę przypada Dzień Dziecka, dlatego
pamiętajmy w modlitwie o wszystkich dzieciach. Zachęcamy dzieci do udziału w Pikniku organizowanym
z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się w Radomyślu n/ Sanem. Zainteresowanych wyjazdem na ten Piknik
prosimy o zgłoszenie się do Świetlicy Parafialnej do środy tego tygodnia.
10. W przyszłą niedzielę w całej Polsce przeżywać będziemy VI Święto Dziękczynienia. Jest to I niedziela
miesiąca, stąd o godz. 1650 odbędzie się kolejny wykład, a po nim nabożeństwo i zmiana tajemnic
różańcowych. W przyszłą niedzielę Mszą św. o godz. 1230 pod przewodnictwem ks. bp Edwarda
Frankowskiego na placu Bartosza Głowackiego rozpocznie się „Marsz dla Życia i dla Rodziny”. Po Mszy
św. nastąpi przemarsz ulicami: ul. Mickiewicza, ul. Wyspiańskiego, ul. Kopernika na boisko szkolne
Gimnazjum nr 2, gdzie Marsz zakończy się wspólnym piknikiem rodzinnym. Wszystkim, którym na sercu leży
dobro rodzin i przyszłość naszego społeczeństwa zachęcamy do aktywnego udziału w tej ważnej inicjatywie,
pamiętając słowa błogosławionego Jana Pawła II "rodzina jest drogą pierwszą, szczególną, jedyną
i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek". Szczegółowe informacje o Marszu znajdziemy
na plakacie w gablotce parafialnej oraz na stronie internetowej Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie
w Tarnobrzegu. Po Mszy św. przy wyjściu ze świątyni ministranci będą rozdali ulotki na temat Marszu.
11. W sobotę 8 czerwca odbędzie się IV Rowerowy Rajd Papieski. Trasa tegorocznego rajdu to : SandomierzMściów-Szczytniki-Romanówka-Zawichost. Gorąco zachęcamy do udziału w tym rajdzie.
12. Przypominamy o organizowanej pielgrzymce Straży Honorowej na Jasną Górę w dniu 15 czerwca.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. Słowa serdecznych podziękowań kierujemy do wszystkich Parafian zaangażowanych w organizację
tegorocznego Pikniku Rodzinnego z okazji Jubileuszu 10–lecia naszej parafii. Dziękujemy również wszystkim,
którzy czynnie uczestniczyli w programie Wizytacji Kanonicznej. Dziękujemy wszystkim Instytucjom, które
tak serdecznie przyjęły ks. Biskupa, Wam Parafianie, za piękne świadectwo wiary i szacunku do następcy
Apostołów. Ale niestety bolesnym pozostaje fakt, że wielu Parafian, mimo możliwości i posiadanego czasu, nie
skorzystało z tej okazji, by przyjść i uszanować ks. Biskupa, który raz na kilka lat przybywa do każdej parafii,
by spotkać się z ludem Bożym. To bardzo zły i przykry znak utraty przywiązania do Kościoła i parafii.
Dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej i dzieci rocznicowych za pomoc w przygotowaniu świątyni do
uroczystości i ofiarowane dary dla parafii: mosiężne lichtarze, świece i inne liturgiczne paramenty.
14. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 9 przy ul. Skalna Góra,
m. od 1 -15.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można również nabyć śpiewniczki na Boże Ciało.

