IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 15.03.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w IV niedzielę Wielkiego Postu, zwana niedzielą „ Laetare”, Kościół wzywa nas do
radości ze zbawienia ofiarowanego nam przez Boga w Chrystusie. O godz. 1700 nabożeostwo
Gorzkich Żali.
2. Jutro na Mszę św. wieczorową i spotkanie formacyjne prosimy kandydatów do
bierzmowania z II klasy gimnazjum.
3. We wtorek przypada 17 dzieo miesiąca. Godzinkami o 1730 rozpocznie się Nabożeostwo
do Dzieciątka Jezus i przebiegad będzie wg stałego porządku. Zachęcamy do uczestnictwa
w nim i wypisaniu intencji na Mszę św. Po Mszy św. obowiązkowa zbiórka dla Liturgicznej
Służby Ołtarza. Przy tej okazji prosimy naszych Ministrantów i Lektorów o sumienny udział
w wyznaczonych terminach służby przy ołtarzu Paoskim.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszę św.
i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z III klasy gimnazjum. Apelujemy
o obecnośd wszystkich na spotkaniu, ponieważ do sakramentu bierzmowania pozostał
miesiąc. Po Mszy św. spotkanie POAK oraz Scholii.
5. W czwartek – 19.03. – Uroczystośd św. Józefa, Oblubieoca NMP. Za przyczyną św. Józefa
będziemy polecad Bogu rodziny naszej parafii, a szczególnie wszystkich mężów i ojców. Msze
św. jak w dzieo powszedni, zachęcamy do uczestnictwa w nich. Na Mszę św. wieczorną
i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z II klasy gimnazjum.
6. W piątek po porannej Mszy św. nabożeostwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga
Krzyżowa dla dzieci. O godz. 1730 Droga Krzyżowa dla dorosłych. Po Mszy św. Nabożeostwo
Drogi Krzyżowej dla młodzieży. Tarnobrzeska stacyjna Droga Krzyżowa odbędzie się w tym
dniu w intencji wolontariuszy i uczestników ŚDM w kościele św. Barbary o godz. 1800. Tam też
od godz. 1600 będą trwały warsztaty dla wolontariuszy ŚDM.
W piątek po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkich odpowiedzialnych za wspólnoty
i grupy działające przy parafii oraz przedstawicieli Rady Parafialnej na spotkanie związane
z planowanym na miesiąc maj Piknikiem Rodzinnym. Zapraszamy także wszystkich, którzy
chcą się zaangażowad w organizację tego naszego parafialnego wydarzenia.
7. 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 składad w dniu 27 marca, tj. piątek,
w godz. od 1400 do 1630 do Świetlicy Parafialnej. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie
nagród nastąpi w Niedzielę Palmową po Mszy św. o godz. 1200. Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
8. Informujemy, iż rekolekcje wielkopostne dla dzieci i dorosłych, jak co roku odbędą się przed
Niedzielą Palmową. Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę.
9. Przypominamy o organizowanym wyjeździe na teatralne Misterium Męki Paoskiej do
Kałkowa. Wyjazd w sobotę 28 marca, o godz. 1400 z przed kościoła. Zapisy w zakrystii.
10. W czwartek ok. godz. 1130 przywieziony będzie pod nasz kościół transport jabłek.
Zapraszamy wszystkich chętnych parafian po odbiór darmowych jabłek.
11. Już dzisiaj zapraszamy na koncert pieśni pasyjnych „Stabat Mater”, w wykonaniu artystek
łódzkich scen muzycznych, który odbędzie się w Niedzielę Palmową o godz. 1900.
12. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 25 – 48 za pełniony
dyżur porządkowy i ofiarę 170 zł. Pracowała 1 osoba z bloku oraz kilka pao z parafii. Msza św.
w intencji sprzątających w sobotę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian
z bl. nr 4 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 - 24.
13. Zachęcamy do nabycia Baranków wielkanocnych, które w tym roku wykonane są z białej
czekolady oraz do nabycia prasy katolickiej. Można zabrad sobie ze stolika okolicznościowy
bezpłatny numer czasopisma „Dobre Nowiny”.

