III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.04.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś na Świętym Krzyżu rozpoczyna się Peregrynacja Symboli ŚDM. Przedstawiciele młodych
z parafii naszej diecezji uczestniczą w tym wydarzeniu witając znaki ŚDM. Dziś o godz. 1700
nabożeństwo Paschalne „Via Lucis – Droga Światła”. Uczestników prosimy o przyniesienie z sobą
świec.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie osób, które pragną się zaangażować
w organizację tegorocznego Pikniku Rodzinnego, który zaplanowany jest na niedzielę 24 maja.
Na to spotkanie zapraszamy także Rycerzy Kolumba.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W czwartek – 23.04. – uroczystość św. Wojciecha B.M., głównego Patrona Polski i Akcji
Katolickiej. Zapraszamy zatem POAK na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie po niej.
5. W piątek o godz. 1715 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi oraz kolejny
dzień dziewięciotygodniowej Nowenny przed Świętem NSPJ. W piątek w kościele św. Barbary
o godz. 1900 rozpocznie się Triduum przed Nawiedzeniem Symboli ŚDM w naszym mieście.
Zachęcamy gorąco młodzież do udziału w tym modlitewnym przygotowaniu.
6. W sobotę – 25.04. – przypada święto. św. Marka, Ew. O godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za
grzechy przeciwko życiu. Sobota, to dzień imienin ks. Marka. Na Mszy św. wieczornej otoczymy go
naszą modlitwą.
7. Przyszła niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza, rozpocznie ona Tydzień Modlitw
o Powołania do Służby w Kościele. W przyszłą niedzielę w naszej parafii zostanie
przeprowadzona tzw. Niedziela Apostolstwa Słowa Drukowanego. Przeprowadzi ją
rekolekcjonista Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego – ks. Jerzy Gugała. W ramach tej
niedzieli będzie można nabyć książki o tematyce misyjnej.
8. W poniedziałek 27 kwietnia na Mszy św. o godz. 1800 w kościele św. Barbary powitamy
Symbole ŚDM. Następnie Symbole nawiedzą Mokrzyszów oraz Wielowieś. O godz. 2130 pod
pomnikiem św. Jana Pawła II na Serbinowie nastąpi powitanie i modlitewne czuwanie, po
którym odbędzie się uroczysta procesja z Symbolami do kościoła na Serbinowie, gdzie będzie
trwało całonocne czuwanie parafii tarnobrzeskich. Nasza parafia podejmie czuwanie od godz.
500 do 600 rano. O godz. 800 rano Symbole przybędą do kościoła OO. Dominikanów, gdzie
uroczystą Mszą św. o godz. 815 nastąpi zakończenie Peregrynacji w naszym mieście. Już dzisiaj
bardzo gorąco zachęcamy młodzież i dorosłych do udziału w tym wydarzeniu Nawiedzenia Symboli,
które wędrują po całym świecie i przygotowują nas duchowo do ŚDM w Krakowie. Osoby, które
chciałyby podjąć modlitwę w intencji uczestników ŚDM, mogą zabrać ze stolika druki duchowej
adopcji uczestnika ŚDM. Wypełnione, prosimy zwrócić do przyszłej niedzieli.
9. KPRM przy naszej parafii organizuje w dniu 27 kwietnia wyjazd do Gawłuszowic k/Mielca na
uroczystości związane z Jubileuszem 800 – lecia parafii św. Wojciecha. Wyjazd nastąpi w godzinach
popołudniowych, zapisy w zakrystii.
10. Dziękujemy rodzicom i młodzieży, która wczoraj przyjęła Sakrament bierzmowania, za
przygotowanie, przystrojenie i sprzątanie świątyni oraz jej obejścia jak też za dar ołtarz, którym jest
nowy Mszał. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z całego bloku nr 12
przy ul. Kochanowskiego. Przypominamy, iż do takiego dyżuru należy posprzątanie świątyni
w poniedziałek i sobotę.
11. Przewodnik pielgrzymkowej grupy św. Barbary zaprasza wszystkich, którzy planują w tym roku
wziąć udział w pieszej pielgrzymce ze Stalowej Woli na Jasną Górę oraz pielgrzymów duchowych na
wspólną modlitwę uwielbienia 1 maja (piątek) na godzinę 1900 do kościoła św. Barbary.
12. Na tablicy ogłoszeń znajdują się ciekawe informacje, m.in. o Majówce dla osób żyjących
w związkach niesakramentalnych oraz o dniu otwartym w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, która poszerza nasze spojrzenie na sprawy
wyznawanej wiary. Jest nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” oraz czasopismo dla młodzieży
„Droga”.
14. Ogłoszenie Caritas o naborze do projektu /załącznik/

