V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 06.04.2014 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela - V Wielkiego Postu zmienia charakter tego okresu liturgicznego, mianowicie
nabiera on charakteru pasyjnego i skupia naszą uwagę na rozważaniu Męki Pańskiej. W naszej
wspólnocie na Mszy św. o godz. 1200 JE Ks. bp Edward Frankowski udzieli Sakramentu
Bierzmowania grupie 45 młodych osób. Otoczmy ich modlitwą, aby ta młodzież umocniona
Duchem Świętym pozostała wierna Bogu przez całe dorosłe życie. O godz. 1700 Gorzkie Żale
i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Codziennie modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, prosząc o owocne przeżycie wydarzeń
liturgicznych i kościelnych, które niesie z sobą przeżywany miesiąc kwiecień.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Straż Honorowa NSPJ. Po Mszy
św. wieczorowej, o godz. 1900 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych.
4. W czwartek rozpoczną się rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3
oraz rekolekcje parafialne. Program rekolekcji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń, w gablocie
i na stronie internetowej, a będzie wyglądał następująco: patrz załącznik. Rekolekcje
poprowadzi w tym roku ks. Michał Grochowina – doktorant i wykładowca prawa kościelnego
na KUL. Na Mszach św. w sobotę będzie można złożyć ofiarę na koszty związane z rekolekcjami.
5. W piątek nie będzie Drogi Krzyżowej rano. Wszystkich Parafian dorosłych, dzieci i młodzież
zapraszamy na wspólną Drogę Krzyżową po Osiedlu, która rozpocznie się o godz. 1900. Będzie
to zarazem stacyjna droga krzyżowa w intencji dzieci naszego miasta. W piątek o godz. 1500
nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
6. W sobotę po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na spotkanie przedstawicieli wspólnot i grup
parafialnych, Radę Parafialną oraz osoby, które pragną się włączyć w organizację tegorocznego
Pikniku Rodzinnego, który zaplanowany jest na niedzielę 8 czerwca i połączony będzie
z Tarnobrzeskim Marszem dla Życia i Rodziny.
7. W przyszłą Niedzielę - Palmową na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm, przy czym na
Mszę św. o godz. 1200 prosimy, by przyszły z palmami dzieci i ustawiły się przed kościołem. Po
poświęceniu palm odbędzie się procesja do kościoła. Dzieci oraz grupy, które będą własnoręcznie
wykonywały palmy i będą brać udział w konkursie na najpiękniejszą palmę, prosimy, aby palmy
zaopatrzone w karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, przyniosły w piątek do świetlicy do
godz. 1630. W niedzielę po Mszy św. o godz. 1200 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu
i rozdanie nagród. Szczegóły na temat konkursu na tablicy ogłoszeń. Niedziela Palmowa to
kolejny Światowy Dzień Młodzieży. Tego dnia w Rzymie przedstawiciele młodzieży z naszej
diecezji odbiorą symbole Światowych Dni Młodzieży (Krzyż i Ikonę Matki Bożej), które będą
peregrynować po diecezji. W Niedzielę Palmową na Mszy św. o godz. 1800 nastąpi zakończenie
rekolekcji wielkopostnych. Taca z przyszłej - II niedzieli miesiąca przeznaczona jest na
prowadzone inwestycje parafialne.
8. Od jutra do soboty do kosza przy obrazie Jezusa Miłosiernego, prosimy składać trwałe artykuły
żywnościowe, z których PZC przygotuje paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych. Można też złożyć na
ten cel ofiarę pieniężną do skarbonki „Na chleb św. Antoniego”. Przypominamy także dzieciom, aby również
w tym Wielkim Poście podzieliły się z dziećmi potrzebującymi składając swe ofiary do skarbonek
wielkopostnych.
9. W dniu 13 kwietnia od godz. 2100 do 600 rano zapraszamy parafian na nocną adorację w kaplicy
Wieczystej Adoracji na Serbinowie. Adorację prowadzi Wspólnota dla Intronizacji. Istnieje możliwość
dowozu do kaplicy.
10. Straż Honorowa NSPJ zaprasza w dniu 26 kwietnia na pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik. Szczegóły
na tablicy ogłoszeń.
11. We wtorek - 8 kwietnia o godz. 1100 w Świetlicy odbędzie się spotkanie dotyczące leczenia stawów
i kręgosłupa. Na to spotkanie zaprasza firma medyczna Exmed. Zaproszenia na stoliku.
12. Dziękujemy tym osobom, które w ubiegłym tygodniu ofiarnie włączyły się w prace porządkowe w parku
parafialnym oraz przy kościele. Dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej za dar dla parafii, jakim jest
specjalistyczne żelazko parowe oraz za posprzątanie świątyni i jej obejścia. Bóg zapłać parafianom z bloku
nr 1 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 100 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich
intencji we wtorek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 2
przy ul. Waryńskiego, m. od 1 -20.
13. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych Caritas oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
czasopisma „Miłujcie się” oraz adresowane dla młodzieży czasopismo „Droga”.

