VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.03.2014. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się 47 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, przeżywany pod hasłem:
„Kochająca matka zawsze trzeźwa”. Zachęcamy, aby na rozpoczynający się Wielki Post podjąć
abstynencję od alkoholu i wpisać się do wystawionej w najbliższych dniach na ołtarzu przy
Dzieciątku Jezus Księgi Trzeźwości. Dziś o godz. 1650 kolejny maryjny wykład, a po nim
nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Przez cały miesiąc marzec będziemy modlić się za przyczyną św. Józefa w intencji całego
Kościoła oraz rodzin naszej parafii.
3. We wtorek – 04. 03. – przypada święto św. Kazimierza, Królewicza.
4. W Środę Popielcową rozpocznie się święty czas Wielkiego Postu. Podejmijmy ten kolejny dar
Wielkiego Postu i chciejmy przeżyć go w duchu chrześcijańskim. Tegoroczna Środa Popielcowa, to
dzień postu i modlitwy o pokój w Republice Środkowoafrykańskiej i o ustanie prześladowań na
świecie. Tego dnia obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy i dotyczy on wszystkich
w przedziale wieku od 18 do 60 lat. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem będą
sprawowane w tym dniu o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1630 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Wspólnota dla Intronizacji oraz SKC. Po
Mszy św. o godz. 1800 spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji oraz Oazy. Od Środy Popielcowej
rozpoczną się kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty oraz Tarnobrzeskie Dni Trzeźwości.
Taca ze Środy Popielcowej przeznaczona jest na Caritas Diecezjalny.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem
wynagradzającym za grzechy alkoholizmu i nabożeństwem I czwartkowym. Po Mszy św.
wieczorowej spotkanie SKC.
6. W I piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Od godz. 1400 odwiedziny
chorych w mieszkaniach. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci oraz dla tych, którzy nie
będą mogli uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na Serbinów. Po nabożeństwie DK wystawienie
Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi. O godz. 1745 nabożeństwo I piątkowe
i krótkie spotkanie dla Straży Honorowej NSPJ. Po Mszy św. wieczorowej wyruszymy ze
świątyni do figury Serca Pana Jezusa na Serbinowie, odprawiając ulicami naszego miasta
Drogę Krzyżową w duchu wynagrodzenia i prosząc o dar trzeźwości dla naszej tarnobrzeskiej
społeczności. Tam o godz. 1930 przy figurze spotkają się wszystkie parafie i po wspólnej
modlitwie wrócimy do domów. Zachęcamy gorąco do udziału w tym nabożeństwie wszystkich
mogących podjąć się trudu wędrowania.
7. W sobotę – 8 marca naszą szczególną modlitwą otoczmy wszystkie kobiety.
8. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. Od przyszłej niedzieli - I Wielkiego Postu
wprowadzamy eksperymentalnie dodatkową Mszę św. o godz. 1615, jeśli będą uczestnicy Mszy
św. o tej godzinie, to zachowamy ją na stałe. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym. W przyszłą niedzielę w bazylice katedralnej w Sandomierzu na Mszy św.
o godz. 1030 odbędzie się uroczysta celebracja z okazji 25 rocznicy sakry biskupiej ks. bpa Edwarda
Frankowskiego. Zachęcamy chętnych do udziału. W przyszłą niedzielę - II miesiąca, ofiary
składane na tacę w sposób szczególny przeznaczone będą na planowane inwestycje parafialne.
9. Zachęcamy dorosłych i młodzież do udziału w katechezach we wtorki i piątki o godz. 1845.
W tym tygodniu odbędą się najważniejsze katechezy, na których ogłoszony będzie Kerygmat –
centrum naszej wiary. Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich parafian.
10. Od 7 do 9 marca w Sandomierzu odbędą się rekolekcje dla róż różańcowych. Zainteresowanych
prosimy o kontakt w zakrystii.
11. „Bóg zapłać” tym osobom, które w tym tygodniu sprzątały świątynię, ponieważ
z wyznaczonego bloku nikt się nie zgłosił. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian
z bl. nr 10 przy ul. Wianek, m. od 1 - 20.
12. Na tablicy ogłoszeń znajduje się wiele cennych informacji, m. in. o pielgrzymce na kanonizację
oraz informacje o naborze do Przedszkoli nr 1, 6 oraz do Gimnazjum nr 2. Na plakatach podane są
także terminy otwartych dni w w/w placówkach. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami.
13. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej.
Życzymy wszystkim owocnego przeżycia rozpoczynającego się czasu Wielkiego Postu.

