V NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.02.2015. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeostwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro Msza św. wieczorowa i nabożeostwo w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach.
3. We wtorek – 10.02. – wsp. św. Scholastyki, dz. O godz. 1730 comiesięczne nabożeostwo
do Św. Michała Archanioła. Zapraszamy wszystkich czcicieli.
4. W środę – 11.02. – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to XXIII Światowy
Dzieo Chorego. Diecezjalne obchody odbędą się w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu,
rozpoczęcie o godz. 1000. W naszej świątyni o godz. 1400 odprawiona będzie Msza św. dla
wszystkich chorych, niepełnosprawnych i starszych z udzieleniem sakramentu
namaszczenia. Po niej nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i specjalne
nabożeostwo z błogosławieostwem lurdzkim. Zapraszamy zatem wszystkich chorych
i starszych, którzy o własnych siłach mogą dotrzed do kościoła oraz prosimy o dowiezienie
tych, którzy sami nie mogą przyjśd. Ten dzieo to także okazja, aby odwiedzid chorych
i okazad im szczególne zatroskanie, również osoby z PZC w tym dniu odwiedzą chore osoby,
które nawiedzamy z posługą sakramentalną z racji I piątku. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się Nabożeostwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730
modlitwa różaocowa z racji 13 dnia miesiąca i Msza św. wotywna o Matce Bożej
Fatimskiej.
6. W sobotę – 14.02. – święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. Jest to Dzieo
Modlitwy za Narody Słowiaoskie. Również tego dnia tradycja wspomina św. Walentego,
kapłana rzymskiego – patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do modlitwy,
podziękowania Panu Bogu za miłośd, którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają.
7. PZC informuje, że w dniu 12 lutego będzie transport artykułów spożywczych dla osób,
które dostarczyły zaświadczenie MOPR po 14 stycznia i nie odebrały towaru w styczniu.
Artykuły te wydawane będą w czwartek od godz. 1700.
8. Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega zaprasza na wystawę „Dom Dzikowskiej Pani”.
Wystawa ma miejsce w Zamku Dzikowskim i będzie trwała do kwietnia br.
9. KIK zaprasza w czwartek o godz. 1845 na kolejny wykład biblijny.
10. Przedszkole nr 2 przy ul. Kochanowskiego zaprasza dzieci i rodziców na spotkanie
muzyczno - plastyczne i możliwośd zwiedzania przedszkola, w sobotę 14 lutego o godz. 1000.
Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
11. W dniach od 16 – 25 kwietnia organizowana jest 10 dniowa pielgrzymka do Ziemi
Świętej. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Zainteresowanych prosimy o kontakt w zakrystii.
12. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy pomagali w rozbieraniu świątyni
z dekoracji świątecznych. Dziękujemy także za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji
II niedzieli miesiąca oraz za ofiary złożone do puszki św. Antoniego.
13. „Bóg zapład” parafianom z domków nr 1, 3 przy al. Niepodległości za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i złożoną ofiarę 160 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji
w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z domków nr 5,7
i 9a przy al. Niepodległości.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodych „Droga”.

