III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 08.03.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w III tydzień Wielkiego Postu. Dzisiejsza modlitwa dnia
przypomniała nam triadę wielkopostnych uczynków, a są nimi: post, modlitwa i jałmużna. Niech
to przypomnienie pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu. Dziś o godz. 1700
nabożeństwo Gorzkich Żali. Z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Kobiet, polecamy je Panu
Bogu, prosząc, by zawsze były świadome swej wielkiej godności i wypełniały jak najpiękniej swe
życiowe powołanie.
2. Jutro Msza św. wieczorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Naszą modlitwą otoczmy jutro naszego Organistę – p. Grzegorza w dniu jego
imienin.
3. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do Św. Michała Archanioła. W tym dniu rozpoczniemy
Nowennę przed uroczystością Św. Józefa.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
spotkanie dla scholii oraz tych dziewczynek, które chciałyby śpiewać w scholii.
5. W czwartek spotkanie dla dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych.
6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 150 Msza św. z racji
152 rocznicy powstania Straży Honorowej NSPJ, po niej wystawienie Najświętszego
Sakramentu i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1630 nabożeństwo Drogi
Krzyżowej dla dzieci. Do uczestnictwa w tym nabożeństwie zachęcamy wszystkie dzieci. Po
nabożeństwie, ok. godz. 1700 modlitwa różańcowa z racji 13 dnia miesiąca. O godz. 1730 droga
Krzyżowa dla dorosłych. O godz. 1900 Droga Krzyżowa dla młodzieży. Prosimy o obecność na
niej kandydatów do bierzmowania z wszystkich klas gimnazjalnych, a w ten piątek nabożeństwo
poprowadzi młodzież klasy III gimnazjum. W piątek przypada II rocznica wyboru papieża
Franciszka.
W piątek od godz.1700 do soboty do godz. 1700 w całym Kościele powszechnym trwać będzie
spowiedź święta połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu – „24 godziny dla Pana”.
W naszej diecezji został wybrany kościół Świętego Ducha w Sandomierzu, gdzie będzie można
przez całą dobę skorzystać z sakramentu pokuty i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
7. W piątek i sobotę odbędą się u nas rekolekcje dla osób żyjących w związkach
niesakramentalnych. Gdyby ktoś był zainteresowany udziałem w tych rekolekcjach, to można się
zgłosić jeszcze dzisiaj. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
8. W przyszłą niedzielę w parafii Tarnobrzeg – Wielowieś odbędą się o godz. 1200 uroczystości
800 – lecia tamtejszej Parafii. W związku z tym Jubileuszem Siostry Dominikanki z Wielowsi
zapraszają do udziału w siedmiodobowym czuwaniu eucharystycznym Jerycho. Szczegóły na
ulotkach.
9. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu potrzeb parafii, jak również
za wszelkie ofiary indywidualne oraz za bezinteresownie wykonane prace dla parafii.
10. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas i na
budowę nowego Hospicjum. Ulotki informacyjne znajdują się na stoliku za ławkami.
11. Przypominamy o organizowanym wyjeździe do Kałkowa na Misterium Męki Pańskiej w dniu
28 marca. Zapisy w zakrystii. Jest również organizowana pielgrzymka do Kalisza
i Niepokalanowa w dniu 19 marca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. KSNiP przy naszej parafii ogłasza kolejny konkurs dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej na
Palmę Wielkanocną. Palmy winny być wykonane z naturalnych surowców oraz zaopatrzone
w karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły. Szczegóły na ten temat podamy
w najbliższą niedzielę oraz będą także umieszczone na okolicznościowym plakacie.
13. Na tablicy ogłoszeń znajduje się wiele informacji, m. in. o naborze do szkół i przedszkoli.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z nimi.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego m. od 1 - 24 za pełniony dyżur
porządkowy świątyni i ofiarę 200 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 25 – 48.
15. Zachęcamy do nabycia Baranków wielkanocnych oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
czasopisma dla młodzieży „Droga”.

