V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 28.04.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela to VII Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców i wszystkich
poruszających się po drogach przeżywana w tym roku pod hasłem: „Kieruj się wiarą na
drodze”. Przy tej okazji Krajowy Duszpasterz Kierowców apeluje do kierowców
o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę oraz do wszystkich uczestników ruchu, także
rowerzystów i pieszych - o szczególną ostrożność i rozwagę, o poszanowanie dla życia, bo jest
ono darem Bożym! Dziś o godz. 1730 nieszpory niedzielne.
2. Jutro – 29.04. - święto św. Katarzyny ze Sieny – Patronki Europy. O godz. 1630 próba dla
dzieci klas II ze Szkoły nr 3, zaś o godz. 1900 próba dla dzieci ze Szkoły Społecznej.
3. We wtorek ostatni dzień miesiąca kwietnia. Po Mszy św. wieczorowej zakończenie
nabożeństw do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św. wieczorowej na spotkanie organizacyjne
prosimy obowiązkowo kandydatów do bierzmowania z klasy III gimnazjum.
4. W środę rozpoczyna się maj, miesiąc poświęcony Matce Bożej. Będziemy w tym miesiącu
gromadzić się na nabożeństwach majowych, ucząc się w szkole Maryi całkowitego zawierzenia
Bogu i służby bliźnim. Nabożeństwa majowe będą odprawiane o godz. 1730, a po nich
bezpośrednio będzie sprawowana Msza św. Zapraszamy wszystkich, a więc: dzieci, młodzież
i dorosłych do wspólnego uczczenia naszej Matki i Królowej. Dzieci będą otrzymywać
okolicznościowe obrazki. W środę przypada wspomnienie św. Józefa, Robotnika. Jego
opiece zawierzymy świat ludzi pracy. W środę przypada II rocznica beatyfikacji Jana
Pawła II, dlatego w tym dniu będziemy dziękować Bogu za dar naszego błogosławionego
Rodaka. Pod pomnikiem na Serbinowie o godz. 900 odprawiona będzie uroczysta Msza św.
dziękczynna. Zapraszamy do uczestnictwa w niej. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po
Mszy św. wieczorowej spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
5. W czwartek – 02.05. – wsp. św. Atanazego, bpa i dK. Jest to I czwartek miesiąca. O godz.
1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Po Mszy św.
uczczenie relikwi św. Marii de Mattias i spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Jest to
dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy do wywieszenia flag.
6. W piątek – 03.05. – uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja.
Porządek Mszy św. jak w niedzielę. Jest to zarazem I piątek miesiąca, dlatego o godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. O godz. 1730 nabożeństwo
majowe z modlitwą do NSPJ i ponowieniem Aktu Oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.
Po Mszy św. krótkie spotkanie Straży Honorowej NSPJ. Jak co roku Msza św. w intencji
Ojczyzny w kościele OO. Dominikanów o godz. 930, po niej manifestacja patriotyczna na
Placu Bartosza Głowackiego. Odwiedziny chorych w mieszkaniach przenosimy na sobotę 4 maja, od godz. 900.
7. W sobotę – 04.05. – wsp. św. Floriana – patrona Strażaków. Jest to I sobota miesiąca.
O godz. 1700 spotkanie KPRM. O godz. 1730 nabożeństwo majowe. Po Mszy św. wieczorowej
nabożeństwo I - sobotnie do godz. 2000. Zachęcamy do praktykowania nabożeństwa „ Pięciu
I sobót miesiąca”.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, o godz. 1650 wykład maryjny, a po nim nabożeństwo
i zmiana tajemnic różańcowych.
9. Diecezjalny Ośrodek Formacji Chrześcijańskiej w Radomyślu n/Sanem zaprasza do udziału
w Kursie Nowe Życie z Bogiem, w dniach od 3 -5 maja. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. Na stoliku za ławkami wyłożone są listy na których można złożyć podpis do Rady Miasta
Tarnobrzeg w sprawie podjęcia uchwały o przyznanie TV Trwam miejsca na cyfrowym
multipleksie przez KRRiT.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 15 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 130 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku m. od 16 - 30.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest
płyta z filmem. Jest także nowy numer czasopisma dla młodzieży „Droga”.

