VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj w naszej wspólnocie przeżywamy uroczystość I Komunii św. dzieci z klasy II. Do I Komunii
św. przystępuje 85 dzieci w dwóch grupach. Polecamy ich w naszych modlitwach, aby w całym swoim
życiu korzystały z daru Eucharystii i pozostały wierne Chrystusowi. O godz. 1730 nabożeństwo majowe,
na które zapraszamy także dzieci I Komunijne. Cały „Biały Tydzień” będzie czasem spotykania się
dzieci i ich rodziców z Jezusem, który przychodzi do naszych serc, obdarowując nas życiem
i miłością. Zapraszamy dzieci i ich rodziny do uczestnictwa w Mszach św. „Białego Tygodnia”
o godz. 1800, do piątku włącznie. Od dziś do środy przypadają Dni Modlitw o urodzaje.
Dziś przy wyjściu ze świątyni można złożyć ofiarę dla poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w Nepalu.
2. Przeżywając miesiąc maj zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które
odprawiane są w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
4. We wtorek – 12 maja przypada 12 rocznica utworzenia naszej parafii. Nasze parafialne
dziękczynienie wyrazimy szczególnie w dniu 24 maja, organizując z tej okazji VIII Piknik
Rodzinny. We wtorek o godz. 1715 rozpocznie się nabożeństwo do Św. Michała Archanioła połączone
z nabożeństwem majowym.
5. W środę – 13.05. – wsp. Matki Bożej Fatimskiej - 97 rocznica objawień w Fatimie. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Mszą św. o godz. 1800
rozpocznie się pierwsze w tym roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu, o godz. 1930 koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 2015 modlitwa
różańcowa, a po niej procesja fatimska ze świecami i zakończenie błogosławieństwem i Apelem.
6. W czwartek – 14.05. – święto św. Macieja, Ap. O godz. 1000 w Świetlicy odbędzie się spotkanie
organizacyjne dla uczestników programu 60+. Zapraszamy zapisane osoby.
7. W piątek – 15.05. - wsp. św. Zofii, naszą wdzięczną modlitwą ogarnijmy naszą zakrystiankę p. Zosię
z racji jej imienin oraz wszystkie solenizantki. W piątek rozpocznie się Nowenna przed Zesłaniem
Ducha Świętego
8. W sobotę pielgrzymka dzieci komunijnych do Myczkowiec.
9. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Z racji 17 dnia miesiąca o godz.
1710 Godzinki do Dzieciątka Jezus, po nich nabożeństwo Majowe i Msza św. w intencjach poleconych
Dzieciątku Jezus. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby organizacyjne ŚDM.
10. Zwracamy się z gorącą prośbą o ofiarowanie fantów na loterię, na nasz Piknik Rodzinny.
Oczywiście prosimy o przekazywanie rzeczy w miarę wartościowych, a składać je można do dnia 18
maja w świetlicy parafialnej, zakrystii lub kancelarii. Prosimy również chętne panie o upieczenie
ciasta i zapisanie się na listę w zakrystii. Wszystkich zaangażowanych i tych, którzy chcieliby
pomóc w jak najlepszej organizacji Pikniku, prosimy na ostatnie organizacyjne spotkanie
w przyszły poniedziałek – 18 maja, po Mszy św. wieczorowej.
11. Rycerze Kolumba zapraszają chętnych mężczyzn do wstąpienia w szeregi tej męskiej wspólnoty.
Uroczystość przyjęcia nowych rycerzy odbędzie się 12 maja w Sandomierzu. Informacje dla
zainteresowanych w zakrystii.
12. PZC informuje, że w związku ze wznowieniem pomocy żywnościowej, należy dostarczyć nowe
skierowania z MOPR. Dotyczy to także tych osób, które już takie skierowania przyniosły we
wcześniejszym terminie. Skierowania prosimy przynosić do Świetlicy Parafialnej do końca maja br.
13. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe zaprasza na spotkanie z siostrą misjonarką
z Kamerunu, w dniu 11 maja o godz. 1700 w parafii na Serbinowie.
14. Dziękujemy serdecznie rodzicom dzieci komunijnych za solidne sprzątanie i przygotowanie
świątyni oraz jej obejścia do dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy za piękny wystrój kościoła oraz za
dar ołtarza, jakim jest pulpit mosiężny pod mszał oraz 2 ornaty. Dziękujemy również naszej służbie
kościelnej oraz tym parafianom, którzy ofiarnie włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości
I komunijnej.
15. „Bóg zapłać” za ofiary złożone dzisiaj na potrzeby parafii z racji II niedzieli miesiąca, jak też za
bezinteresowne prace dla parafii.
16. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 15 przy ul. Moniuszki.
17. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
18. Przypominamy o patriotycznym obowiązku udziału w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej.

