II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
27.04.2014. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Sam Pan Jezus przez Swoją Apostołkę św.
S. Faustynę zachęca nas do ufności w Miłosierdzie Boże. Korzystajmy zatem z tego zdroju
Bożego Miłosierdzia i bądźmy jego świadkami. W całym Kościele przeżywamy dziś radość
z kanonizacji dwóch wielkich Papieży: Jana XXIII i naszego umiłowanego Rodaka Jana Pawła
II. Łączymy się duchowo z całym Kościołem i dziękujemy Bogu Miłosiernemu za dar nowych
Świętych Orędowników w niebie. W naszym mieście ten akt miłości wyrażamy poprzez wspólne
przeżywanie tej uroczystości i dziękczynienia na Stadionie Miejskim o godz. 1000. Po południu
o godz. 1500 zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Jezusowi Miłosiernemu
dziękować będziemy za dar kanonizacji Jana Pawła II. Dzisiejsza niedziela Miłosierdzia rozpoczyna
70 Tydzień Miłosierdzia. Dzisiejsza niedziela to święto patronalne Caritas. Dziękujemy Bogu za
dzieła miłości prowadzone przez Caritas i wyrażamy naszą wdzięczność tym ludziom, którzy mają
w tym dziele swój aktywny udział. Msza św. o godz. 1615 w intencji PZC i wszystkich dobroczyńców.
Dziękujemy dzieciom, które w Wielkim Poście zbierały swe ofiary do Skarbonek Caritas i prosimy,
aby złożyły je w najbliższych dniach w kościele lub na katechezie. O godz. 1800 Msza św. w intencji
Straży Honorowej NSPJ. Dziś również można zabrać sobie do domów ogień z Kanonizacyjnej
Iskry Miłosierdzia. Obrzęd ten wyraża pragnienie, by jak słyszeliśmy w Liście Pasterskim „płomień
miłosierdzia z nową mocą zapłonął w naszych sercach i rodzinach.” Dzisiaj przypada także Niedziela
Modlitw za Kierowców.
2. Jutro przeniesiona uroczystość św. Wojciecha, Bpa i Męczennika. Po Mszy św. spotkanie POAK
z racji patronalnego święta.
3. We wtorek – 29.04. - święto św. Katarzyny ze Sieny – Patronki Europy. Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego. O godz. 1900 spotkanie dla rodziców i próba dla dzieci klasy II ze
Szkoły Podstawowej nr 3.
4. W środę ostatni dzień miesiąca kwietnia. O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi PZC i POAK. W tym dniu zakończymy
nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św. spotkanie PZC oraz Oazy młodzieżowej.
5. W czwartek – 01.05. - wsp. św. Józefa Rzemieślnika. Rozpocznie się miesiąc poświęcony Matce
Bożej. Będziemy zatem gromadzić się na nabożeństwach majowych, ucząc się w szkole Maryi
całkowitego zawierzenia Bogu i służby bliźnim. Zapraszamy do udziału w majówkach dzieci
i dorosłych. Jest to I czwartek miesiąca. O godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem
majowym o godz. 1730. Po Mszy św. uczczenie relikwii św. Marii de Mattias i spotkanie SKC.
6. W I piątek miesiąca maja od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. O godz. 1730 nabożeństwo
Majowe z modlitwą do NSPJ. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. Jest to dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Zachęcamy do wywieszenia flag.
7. W sobotę – 03.05. – uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja. Porządek
Mszy św. jak w niedzielę. O godz. 1730 nabożeństwo majowe i ponowienie Aktu Oddania Polski
pod opiekę Matki Bożej. Z racji I soboty miesiąca, po Mszy św. o godz. 1800 nabożeństwo pierwszo
sobotnie. Jak co roku Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele OO. Dominikanów o godz. 930, po
niej manifestacja patriotyczna na Placu Bartosza Głowackiego.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, o godz. 1700 nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.
9. PZC zwraca się z prośbą o ofiarowanie różnych nieużywanych przedmiotów na loterię fantową,
która odbędzie się w trakcie Pikniku, w dniu 8 czerwca. W przyszłą niedzielę PZC organizuje
zbiórkę pieniężną do puszek na pokrycie kosztów związanych z badaniami, czekającej operacji
i rehabilitacji 4 – letniego Wojtusia. Rodzina Wojtusia jest w trudnej sytuacji materialnej i mieszka na
terenie naszej parafii.
10. Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega zaprasza do Zamku Dzikowskiego na wystawę „Tarnobrzeg
w czasach wielkiej wojny”.
11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zaprasza na dzień otwarty szkoły w dniu 29 kwietnia.
12. Dziękujemy parafianom z bl. nr 3 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 50 zł.
Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy
parafian z bloku nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 do 22.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

