VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 25.05.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca maja. Warto przy tej okazji zapytać siebie, czy uczciłem Matkę
Bożą moim uczestnictwem w nabożeństwie majowym? Na Mszy św. o godz. 1030 oraz 1200 rocznica
I Komunii św. dzieci klasy III. O godz. 1730 nabożeństwo majowe z modlitwą przebłagalną za
grzechy przeciwko życiu. W Stalowej Woli – Rozwadowie odbywa się dzisiaj uroczystość
Koronacji Obrazu MB Szkaplerznej.
2. Od dziś do środy przypadają tzw. dni krzyżowe – Dni Modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.
3. Jutro – 26.05. – wsp. św. Filipa Nereusza, k. Jest to Dzień Matki, zatem otoczmy naszą modlitwą
wszystkie matki. O godz. 2100 zapraszamy na Apel Jasnogórski. Przyjdźmy licznie do naszej
Matki, by powierzyć Jej intencje naszych serc.
4. We wtorek – 27.05. – na Mszy św. wieczorowej dziękować będziemy Panu Bogu za dar
kanonizacji Jana Pawła II. Takie Msze św. dziękczynne z udziałem wyznaczonych wspólnot i grup
parafialnych odbywać się będą przez cały rok każdego 27 dnia miesiąca. Grafik dla poszczególnych
grup wywieszony jest na tablicy ogłoszeń. We wtorek o godz. 1845 odbędzie się spotkanie
organizacyjne przed Piknikiem. Prosimy o obecność wszystkich chętnych do pomocy.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730.
Po Mszy św. wieczorowej spotkanie PZC oraz Oazy.
6. W czwartek – 29.05. – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. Z okazji 421 – lecia Tarnobrzega,
o godz. 1100 uroczysta Msza św. w kościele OO. Dominikanów w intencji Miasta i Mieszkańców.
7. W piątek rozpocznie się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. O godz. 1630 spotkanie
dla dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus.
8. W sobotę - 31.05. - przypada święto Nawiedzenia NMP. W sobotę w Sandomierzu odbędą się
obchody Jubileuszu 5 – lecia Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie. Rozpoczęcie o godz. 900,
zakończenie o godz. 1300. Po południu o godz. 1600 w naszym parku odbędzie się ognisko
i spotkanie z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i młodzieży z parafialnych grup duszpasterskich
oraz dla dzieci ze Świetlicy Caritas. Zakończenie nabożeństwem majowym o godz. 1730
odprawionym w tym ostatnim dniu maja przy kapliczce Matki Bożej.
9. W przyszłą niedzielę – 1 czerwca - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W całej Polsce
przeżywać będziemy Dzień Dziękczynienia za niepodległość i wolność. Jest to I niedziela
miesiąca, stąd o godz. 1700 odbędzie się kolejny wykład, a po nim nabożeństwo różańcowe
z modlitwą do Bożego Serca i zmiana tajemnic różańcowych.
10. W niedzielę 8 czerwca odbędzie się III Tarnobrzeski Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpoczęcie Mszą
św. o godz. 1230 na placu Bartosza Głowackiego, następnie wspólny przemarsz do naszej parafii, gdzie
ok. godz. 1430 rozpocznie się VII Piknik Rodzinny. Szczegóły podamy w najbliższą niedzielę. Przy tej
okazji jak co roku, zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o ofiarowanie różnych
przedmiotów w dobrym stanie na loterię fantową, do sponsorów o ufundowanie nagród, a panie prosimy
o upieczenie ciasta. Mile widziany każdy, kto chce się w jakikolwiek sposób zaangażować
w przygotowanie tegorocznego Pikniku.
11. Straż Honorowa organizuje w dniu 21 czerwca br. pielgrzymkę do Częstochowy oraz sanktuarium
MB Leśniowskiej. Zapisy w zakrystii. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Fundacja „Masz Prawo” zaprasza zainteresowanych na bezpłatne porady prawne, które odbywać się
będą w każdą I niedzielę miesiąca w godz. od 1500 do 1600 w naszej Świetlicy Parafialnej. Dyżur pełnić
będą doświadczeni prawnicy, a poradnictwo dotyczyć będzie pomocy przedsądowej oraz pisania różnych
pism z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Pierwsze spotkanie w przyszłą niedzielę.
13. 29 maja o godz. 1900 w sali parafialnej na Serbinowie odbędzie się spotkanie z Kajetanem Rajskim,
autorem książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi żołnierzy wyklętych” oraz wyświetlony będzie film
nakręcony przez tarnobrzeską młodzież, który upowszechnia wiedzę na temat represji komunistycznych
w powiecie tarnobrzeskim.
14. Nauczycieli, którzy chcieliby pełnić rolę wychowawców na kolonii wakacyjnej dla dzieci z naszej parafii,
prosimy o zgłoszenie się w zakrystii.
15. „Bóg zapłać” rodzicom dzieci rocznicowych za przygotowanie świątyni i obejścia na dzisiejszą
uroczystość, za wystrój kościoła oraz za ufundowany ornat. Dziękujemy parafianom bloku nr 6 przy ul.
Waryńskiego, m. od 1-22 za ofiarę 130 zł. Msza św. w ich intencji odbędzie się w czwartek o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z tego samego bloku, m. od 23 – 44.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

