VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 01.06.2014. – UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w całym Kościele Polskim przeżywamy VII Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności za
wolność i niepodległość oraz za kanonizację Jana Pawła II. Po Mszy św. można złożyć ofiarę do
puszek na świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. Dziś o godz. 1700 comiesięczny wykład, a po
nim nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, w którym codziennie modlić się będziemy słowami Litanii do
Serca Pana Jezusa, a poprzez nowennę przygotowujemy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
3. Jutro – 02.06. – wsp. bł. Męczenników Sadoka i Towarzyszy.
4. We wtorek - 03.06. – wsp. św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem czerwcowym. Po Mszy
św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. O godz. 1900 w Świetlicy Parafialnej odbędzie się
spotkanie dla rodziców, którzy chcą wysłać dzieci na kolonię Caritas do Mszany Dolnej. Kolonia
odbędzie się w dniach od 10 do 23 lipca.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia
Krwi Chrystusa.
7. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej
NSPJ.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Po Mszy św.
nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000. W sobotę od godz. 900 będą trwały przygotowania
do Pikniku. Bardzo prosimy chętnych parafian o pomoc w tymże przygotowaniu.
9. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego.
Taca z przyszłej II niedzieli miesiąca przeznaczona będzie szczególnie na spłatę kolejnej raty za
wykonane chodniki w parku parafialnym. W przyszłą niedzielę Mszą św. o godz. 1230 sprawowaną
pod przewodnictwem ks. Bpa E. Frankowskiego na Placu Bartosza Głowackiego, rozpocznie się
III Tarnobrzeski Marsz dla Życia i Rodziny. Po Mszy św. wszyscy uczestnicy Marszu przejdą do
naszej parafii, gdzie o godz. 1430 rozpocznie się VII Piknik Rodzinny. Zachęcamy całe rodziny
i wszystkich chętnych do udziału we Mszy św. oraz Marszu promującym świętość życia
ludzkiego oraz wartość życia małżeńsko- rodzinnego. Również gorąco zachęcamy do udziału
w Pikniku, który kolejny raz będziemy przeżywać w naszej wspólnocie. W programie Pikniku są
przewidziane ciekawe występy artystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wiele innych
atrakcji. Piknik zakończymy Apelem Jasnogórskim i pokazem sztucznych ogni o godz. 2130.
Bliższe informacje o programie znajdziemy na przygotowanych plakatach. W przyszłą niedzielę nie
będzie Mszy św. o godz. 1800 oraz nabożeństwa o godz. 1730, będzie natomiast Msza św. o godz.
1615. Jeszcze raz zwracamy się z apelem o udział i pomoc w organizacji Pikniku. Chętne Panie
mogą zgłosić jeszcze chęć upieczenia ciasta na Piknik. Bardzo prosimy mieszkańców parkujących
samochody na parkingu przed kościołem, aby w przyszłą niedzielę od godz. 1300 przestawili
samochody na inne miejsce, bowiem na parkingu przygotowany będzie plac zabaw dla dzieci.
W przyszłą niedzielę będzie można złożyć ofiarę do puszek na rzecz poszkodowanych przez powódź
na Bałkanach.
10. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce Straży Honorowej do Częstochowy w dniu 21 czerwca.
Zapisy na listę w zakrystii.
11. W sobotę – 14. 06. – odbędzie się V rowerowy Sandomierski Rajd Papieski. Trasa rajdu
wiedzie w tym roku z Sandomierza do Karwowa. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Rycerze Kolumba zapraszają dzieci i młodzież do udziału w III Festiwalu Pieśni i Piosenki
Maryjnej. Festiwal odbędzie się 22 czerwca w parafii na Serbinowie. Szczegóły na plakatach.
13. Dziękujemy tym parafianom, którzy w tym tygodniu sprzątali świątynię, bowiem z bloku nr 6 przy
ul. Waryńskiego, m. od 23 do 44 nikt nie zatroszczył się o czystość i porządek w naszej świątyni.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 7 przy ul. Waryńskiego.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer okolicznościowego
czasopisma „ChiT”.

