V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 18.05.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj nabożeństwo majowe o godz. 1730.
2. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych, które odprawiane są
codziennie o godz. 1730.
3. Jutro na Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania
z I klasy gimnazjum.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym
o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie POAK oraz Oazy młodzieżowej. Przy tej okazji zachęcamy
dzieci po ukończeniu IV klasy szkoły podstawowej oraz młodzież do udziału w wakacyjnych
turnusach oazowych. Szczegóły na temat uczestnictwa w wakacyjnych turnusach będzie można
uzyskać na środowym spotkaniu.
5. W czwartek o godz. 1630 odbędzie się spotkanie i próba dla dzieci klasy III ze szkoły
podstawowej nr 3, które przeżywać będą w najbliższą niedzielę rocznicę Komunii Św. Na
Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania
z II klasy gimnazjum. O godz. 1900 spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci komunijnych,
które w sobotę wyjeżdżają na pielgrzymkę.
6. W piątek o godz. 1630 nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci rocznicowych i ich
rodziców.
7. W sobotę – 24.05. - wsp. MB Królowej Przenajdroższej Krwi. O godz. 815 zbiórka przed
kościołem i wyjazd dzieci komunijnych na pielgrzymkę dziękczynną za dar Komunii Św. Od
godz. 900 sprzątanie świątyni i jej obejścia przez rodziców dzieci rocznicowych. Po południu
odbędzie się spotkanie dla animatorek SKC z s. Ewą Kleps, odpowiedzialną za Stowarzyszenie
w południowym rejonie Polski. O godz. 1700 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej
Krwi. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie dla wszystkich przynależących do SKC z s. Ewą.
W sobotę przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach.
8. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 Rocznica I Komunii Św. dzieci z klasy III
Społecznej Szkoły Podstawowej, natomiast na Mszy św. o godz. 1200 Rocznica dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 3. W Stalowej Woli - Rozwadowie na Mszy św. o godz. 1200 nastąpi
Koronacja Wizerunku Matki Bożej Szkaplerznej. Zachęcamy chętnych do udziału w tej
uroczystości. Zapisy na wyjazd w zakrystii do środy.
9. W miesiącu maju, kiedy śpiewamy Litanie Loretańską, serdecznie zapraszamy do udziału
w pielgrzymce do polskiego Loretto, w sobotę 24 maja. Są jeszcze wolne miejsca. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.
10. Studenckie Koło Wolontariatu PWSZ zaprasza mieszkańców Tarnobrzega do udziału
w koncercie charytatywnym na rzecz 8 – miesięcznego Kacperka cierpiącego na nowotwór tkanek
miękkich i kości. Koncert odbędzie się w czwartek 22 maja, w godz. od 1400 – 1600 w TDK.
11. Gimnazjum nr 2 i parafia św. Barbary zapraszają na Piknik Rodzinny, który odbędzie się
w niedzielę 25 maja przy Gimnazjum nr 2, w godz. od 1400 do 2000.
12. Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży naszej diecezji zachęca dzieci i młodzież do udziału
w wakacyjnych turnusach organizowanych pod hasłem: „Wakacje z wartościami 2014”. Szczegóły
na plakacie na tablicy ogłoszeń.
13. Dziękujemy parafianom z bl. nr 5 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur w świątyni i ofiarę
220 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 6 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 - 22.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego” adresowany dla dzieci oraz czasopismo „Droga” dla młodzieży.

