IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 30.03.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w IV niedzielę Wielkiego Postu, zwana niedzielą „ Laetare” - czyli radości, Kościół wzywa
nas, abyśmy nie zniechęcili się w trudnym dziele przemiany serc i naszego nawrócenia. O godz. 1700
nabożeństwo Gorzkich Żali. Dziękujemy p. Zygmuntowi Romanowskiemu za świadectwo jego wiary
i dzisiejszą posługę ewangelizacyjną w naszej wspólnocie.
2. Jutro po Mszy św. wieczorowej zakończymy naszą marcową modlitwę do św. Józefa.
3. We wtorek rozpocznie się miesiąc kwiecień, w którym szczególnie przyzywać będziemy Bożego
Miłosierdzia, modląc się słowami koronki.
4. W środę – 02.04. – przypada IX rocznica śmierci Bł. Jana Pawła II. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja, którą poprowadzi SKC oraz Wspólnota dla Intronizacji. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty
dla Intronizacji NSPJ.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia Krwi
Chrystusa. W czwartek po Mszy św. wieczorowej, o godz. 1915 kandydaci do bierzmowania
rozpoczną modlitewne Triduum przed Sakramentem Bierzmowania.
6. W I piątek miesiąca kwietnia po porannej Mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Od godz. 1400
odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci, po niej wystawienie
Najświętszego Sakramentu. Od godz. 1630 spowiedź pierwszopiątkowa. O godz. 1730 Droga
Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz. 1915
spotkanie dla kandydatów do bierzmowania wraz ze świadkami. Tarnobrzeska stacyjna Droga
Krzyżowa odbędzie się w tym dniu w kościele św. Barbary o godz. 1800.
7. W sobotę o godz. 1315 nabożeństwo pokutne i spowiedź dla kandydatów do bierzmowania,
świadków, rodziców oraz rodzin. Po spowiedzi prosimy rodziców młodzieży bierzmowanej
o posprzątanie świątyni i jej otoczenia na niedzielną uroczystość. Z racji I soboty miesiąca o godz.
1715 spotkanie KPRM, a po Mszy św. wieczorowej nabożeństwo pierwszo – sobotnie do godz. 2000.
8. W przyszłą niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1200 ks. bp Edward Frankowski udzieli
Sakramentu Bierzmowania młodzieży klasy III gimnazjum. Po południu o godz. 1700 Gorzkie Żale
i zmiana tajemnic różańcowych.
9. Jak co roku w Niedzielę Palmową odbędzie się nasz parafialny Konkurs na najładniejszą palmę
wielkanocną. Zachęcamy dzieci i rodziców do wykonania palm i udziału w tym konkursie
z nagrodami. Wykonane palmy prosimy składać w dniu 11 kwietnia, tj. piątek, w godz. od 1400 do
1630 do Świetlicy Parafialnej. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. W związku z kanonizacją Ojca Św. zapraszamy dzieci do udziału w akcji „Mój dar dla Świętego
Jana Pawła II”. Prosimy dzieci o wykonanie pracy plastycznej poświęconej Papieżowi lub napisanie
wiersza związanego z osobą bł. Jana Pawła II. Prace te prosimy złożyć w Świetlicy Parafialnej do
środy po Wielkanocy, ponieważ chcemy je wyeksponować na dzień kanonizacji.
11. Informujemy, iż rekolekcje wielkopostne dla dzieci i dorosłych, jak co roku odbędą się przed
Niedzielą Palmową. Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę.
12. Osoby, które podjęły Duchową Adopcję, a nie zwróciły wypełnionych deklaracji, prosimy
o przyniesienie ich do zakrystii w najbliższych dniach.
13. Przypominamy o organizowanym wyjeździe na teatralne Misterium Męki Pańskiej do Kałkowa.
Wyjazd w najbliższą sobotę - 5 kwietnia, o godz. 1400 spod kościoła. Zapisy do wtorku w zakrystii.
14. Komenda Miejska PSP apeluje o nie wypalanie suchych traw w związku ze szkodliwością tego
procederu. Jednocześnie przestrzega o wysokich karach za tego rodzaju czyny.
15. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 informuje, iż jutro mija termin zapisów dzieci do klas
pierwszych.
16. W związku z koniecznością uporządkowania parku parafialnego po zakończonych pracach przy
chodnikach, bardzo prosimy chętne osoby o pomoc w w/w pracach od środy do soboty, od godz. 900.
Można przyjść z własnymi narzędziami, jeśli ktoś takowe posiada.
17. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 11 przy ul. Wianek, m. od 21 – 40 za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 230 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy ul. Waryńskiego.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych, które w tym roku wykonane są z białej
czekolady oraz do nabycia prasy katolickiej.

