VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.02.2015. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się 48 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, przeżywany pod hasłem:
„Abstynencja Dzieci troską Rodziny, Kościoła i Narodu”. Zachęcamy, aby na rozpoczynający
się Wielki Post podjąć abstynencję od alkoholu i wpisać się do wystawionej w najbliższych
dniach na ołtarzu przy Dzieciątku Jezus Księgi Trzeźwości. Dziś nabożeństwo niedzielne
z modlitwą o trzeźwość o godz. 1730.
2. Jutro po Mszy św. odbędzie się comiesięczne spotkanie kandydatów do sakramentu
bierzmowania z I klasy gimnazjum.
3. We wtorek – 17.02. – godzinkami o 1730 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. O godz. 1800 Msza św. w intencjach dziękczynno-błagalnych, a po niej
koronka do Dzieciątka Jezus i indywidualne błogosławieństwo. Serdecznie zapraszamy
wszystkich, a szczególnie matki oczekujące potomstwa. We wtorek po Mszy św. odbędzie
się po przerwie feryjnej zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów. Prosimy
wszystkich o przybycie, a do rodziców i opiekunów kierujemy apel, aby przypominali
ministrantom o zobowiązaniu służby przy ołtarzu Pańskim na dyżurach w niedzielę i święta
oraz w dni powszednie, przynajmniej raz w tygodniu.
4. W Środę Popielcową rozpocznie się święty czas Wielkiego Postu. Podejmijmy ten kolejny
dar Wielkiego Postu i chciejmy przeżyć go w duchu chrześcijańskim. Tego dnia obowiązuje
post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy i dotyczy on wszystkich w przedziale wieku od 18
do 60 lat. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane w tym dniu
o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1630 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 1800 spotkanie dla kandydatów do sakramentu
bierzmowania z III klasy gimnazjum wraz z rodzicami. Przy tej okazji informujemy, iż
sakrament bierzmowania zaplanowany jest na sobotę 18 kwietnia. Gdyby w parafii był ktoś
z dorosłych, kto nie przyjął sakramentu bierzmowania, a chciałby do niego przystąpić, to
prosimy również o zgłoszenie się w środę na spotkanie.
Od Środy Popielcowej rozpoczną się kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty oraz
Tarnobrzeskie Dni Trzeźwości. Taca ze Środy Popielcowej przeznaczona jest na Caritas
Diecezjalny.
5. W czwartek o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy alkoholizmu. Na Mszę św.
i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z II klasy gimnazjum. Również
po Mszy św. odbędzie się spotkanie POAK.
6. W piątek – 20.02. – wsp. dowolne bł. Franciszka i Hiacynty - Dzieci z Fatimskich. W piątek po
Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla
dzieci oraz dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na
Serbinów. Po Mszy św. wieczorowej wyruszymy jak co roku do figury Najświętszego
Serca Pana Jezusa na Serbinowie, odprawiając ulicami naszego miasta Drogę Krzyżową
w duchu wynagrodzenia i prosząc o dar trzeźwości dla naszej tarnobrzeskiej
społeczności. Tam ok. godz. 1945 przy figurze spotkają się wszystkie parafie i po wspólnej
modlitwie wrócimy do domów. Zachęcamy gorąco do udziału w tym nabożeństwie
wszystkich mogących podjąć się trudu wędrowania.
6. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym.
7. PZC jak co roku zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazanie
1% podatku na potrzeby Caritas, szczególnie w naszej parafii. Uzyskane w ten sposób środki
zostaną wykorzystane na wsparcie rodzin wielodzietnych i najuboższych parafian. Szczegóły na
ulotkach, które są wyłożone na stoliku przy prasie oraz za ławkami. Ważne, aby dopisać
w zeznaniu podatkowym: „Darowizna dla Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Chrystusa
Króla w Tarnobrzegu”. Przy tej okazji dziękujemy tym dobroczyńcom, którzy w ubiegłym roku
przekazali 1% na PZC w kwocie 2692 zł.
8. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja Prokuratury Rejonowej o możliwości uzyskania
pomocy w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, który przypada od 23 – 27 lutego br.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z tym ogłoszeniem.

9. Informujemy młodzież, która zadeklarowała chęć włączenia się w grono wolontariuszy ŚDM,
iż warsztaty wolontariatu odbywają się w naszym mieście w każdy trzeci piątek miesiąca od
godz. 1600 do 2000 w parafii św. Barbary. Najbliższe spotkanie odbędzie się w ten piątek, a jego
istotą jest szkolenie i integracja młodych, którzy będą zaangażowani podczas przyjęcia
młodzieży przybyłej na ŚDM do naszych tarnobrzeskich parafii. Szczególnie zachęcamy do
udziału młodzież w czuwaniu modlitewnym, które trwa od godz.1900 do 2000 w parafii św.
Barbary. Również zwracamy się z prośbą o zwrot pobranych formularzy zgłoszeniowych rodzin
i osób chętnych przyjąć młodzież podczas tzw. dni w parafiach, czyli od 20 – 25 lipca 2016 r.
Podczas kolędy zgłosiło się wiele chętnych rodzin, ale do tej pory zwrócono tylko 6 formularzy
zgłoszeniowych. Bądźmy zatem gościnni i otwórzmy nasze mieszkania dla młodych
przybywających do nas. Prosimy zatem o przyniesienie deklaracji w najbliższych dniach, czyli
do końca lutego. Można jeszcze wziąć ze stolika czyste formularze.
10. W dniach 13 i 14 marca odbędą się w naszej parafii Rekolekcje dla związków
niesakramentalnych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. Od 27 lutego do 1 marca odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla członków Róż
Różańcowych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. „Bóg zapłać” parafianom z domków nr 5, 7 i 9a przy al. Niepodległości za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 350 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 9 00.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z domków przy ul. Mickiewicza oraz z bl. nr 38
przy ul. Mickiewicza, m. od 1 – 23.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Może szczególnie na czas Wielkiego Postu
sięgniemy po religijną prasę ubogacając się duchowo. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie
się” oraz nowe czasopismo „Nasza Arka”.

