VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.02.2014. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeostwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro – 17.02. – godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się comiesięczne nabożeostwo do
Dzieciątka Jezus. O godz. 1800 Msza św. w intencjach dziękczynno-błagalnych, a po
Mszy św. koronka do Dzieciątka Jezus i indywidualne błogosławieostwo figurką.
Serdecznie zapraszamy wszystkich, a szczególnie matki oczekujące potomstwa.
Po Mszy św. i nabożeostwie odbędzie się comiesięczne spotkanie kandydatów do
sakramentu bierzmowania z I klasy gimnazjum. O godz. 1900 spotkanie KSNiP.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi KPRM i róża MB
Gromnicznej. Po Mszy św. spotkanie POAK. Na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej
prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania z III klasy gimnazjum wraz
z rodzicami. Pragniemy przy tej okazji poinformowad, że sakrament bierzmowania
w tym roku zaplanowany jest na niedzielę 06 kwietnia. Gdyby ktoś z dorosłych nie
przyjął jeszcze dotychczas sakramentu bierzmowania, to prosimy o zgłoszenie chęci
przystąpienia do tego sakramentu i przybycie również na to spotkanie.
4. W czwartek – 20.02. – wsp. Bł. Franciszka i Hiacynty – Dzieci Fatimskich. Na Mszę św.
i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z II klasy gimnazjum.
5. W piątek na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej zapraszamy Rycerzy Kolumba
oraz chętnych mężczyzn, którzy chcieliby przynależed do tej męskiej wspólnoty.
6. W sobotę – 22.02. – święto Katedry Św. Piotra Apostoła.
7. PZC jak co roku zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli
o przekazanie 1% podatku na potrzeby Caritas, szczególnie w naszej parafii. Uzyskane
w ten sposób środki zostaną wykorzystane na wsparcie rodzin wielodzietnych
i najuboższych parafian. Szczegóły na ulotkach, które od jutra zostaną wyłożone na
stoliku za ławkami. Ważne, aby dopisad w zeznaniu podatkowym: „Darowizna dla
Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Chrystusa Króla w Tarnobrzegu”. Przy tej okazji
dziękujemy tym dobroczyocom, którzy w ubiegłym roku przekazali 1% na PZC w kwocie
2166 zł.
8. Na tablicy ogłoszeo znajduje się informacja Prokuratury Rejonowej o możliwości
uzyskania pomocy w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Osoby
zainteresowane prosimy o zapoznanie się z tym ogłoszeniem.
9. Dziękujemy parafianom z bl. nr 8 przy ul. Wianek, m. od 31-60 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 200 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 9 przy ul. Wianek, m. od 1 – 20.
10. We wtorki i piątki o godz. 1845 odbywają się katechezy dla dorosłych i młodzieży. Te
katechezy głoszone przez katolików świeckich wraz z kapłanem są szczególną szansą na
odkrycie miłości Boga w historii naszego życia i umocnienia się w wierze. Zapraszamy
zatem serdecznie wszystkich chętnych.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer bardzo
poczytnego czasopisma „Miłujcie się”.
12. Na tablicy ogłoszeo znajduje się informacja o pielgrzymce po sanktuariach Europy.
13. Znaleziono klucz, jest do odebrania w zakrystii.

