I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 22.02.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął się święty czas Wielkiego Postu, którego istotą ma być nasze nawrócenie, pokuta
i uwielbienie Boga za dzieło naszego zbawienia. Przeżywajmy zatem w tym duchu te dni Wielkiego
Postu. Dziś nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 1700.
Zachęcamy do udziału w tym pasyjnym nabożeństwie wszystkich, także dzieci i młodzież.
2. We wtorek o godz. 1715 comiesięczne nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi
Chrystusa.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, połączona z nabożeństwem przebłagalnym za
grzechy przeciwko życiu o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie PZC, młodzieżowej grupy oazowej
oraz scholii.
4. W czwartek – 26.02. – po Mszy św. wieczorowej spotkanie Rycerzy Kolumba. O godz. 2000
Rycerze Kolumba zapraszają na film pt. „Efekt Franciszka”. O godz. 2100 comiesięczny Apel
Jasnogórski.
5. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga Krzyżowa
dla dzieci, o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla dorosłych, a o godz. 1900 Droga Krzyżowa dla
kandydatów do bierzmowania z wszystkich klas gimnazjalnych oraz chętnej młodzieży.
Prosimy o przygotowanie i prowadzenie rozważań grupy parafialne. Grafik jest wywieszony na
tablicy ogłoszeń. O godz. 1530 spotkanie dla dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus. Jak co roku w miastach
naszej diecezji odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kolejnych kościołach stacyjnych.
W przyszły piątek takie nabożeństwo w intencji chorych i Apostołów Miłosierdzia odbędzie się
w kościele na Dzikowie o godz. 1730.
6. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 1200 połączoną z poświęceniem i rozdaniem
modlitewników zapraszamy dzieci klas II oraz ich rodziców. Z racji I niedzieli miesiąca, po
nabożeństwie Gorzkich Żali zmiana tajemnic różańcowych. Również w przyszłą niedzielę przypada
dzień pamięci i solidarności z misjonarzami oraz zbiórka do puszek na dzieło pomocy misjom –
„Ad Gentes”. Można również wesprzeć misje wysyłając SMS o treści MISJE na nr 72032.
Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń. W przyszłą niedzielę o godz. 1500 w Świetlicy Parafialnej
możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych.
7. W ubiegłym tygodniu dzieci otrzymały, bądź otrzymają na katechezie skarbonki wielkopostne, do
których mogą jak co roku składać jałmużnę wielkopostną. Zachęcamy dzieci do podzielenia się
ofiarami z tymi, którzy potrzebują pomocy, a rodziców prosimy o pomoc w tym dziele miłości.
Gdyby ktoś z dorosłych chciał włączyć się w to dzieło miłosierdzia, to ze stolika za ławkami są do
zabrania skarbonki na jałmużnę. Można również szczególnie w tym wielkopostnym czasie złożyć
jałmużnę do skarbony na „Chleb św. Antoniego”.
8. Przypominamy, że na ołtarzu w bocznej nawie wyłożona jest Księga Trzeźwości . Zachęcamy do
abstynencji na Wielki Post, a osoby, które podjęły abstynencję proszone są o wpisanie się do Księgi.
9. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas oraz dla
Fundacji Ciepło i Serce, na budowę Hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie. Ulotki
informacyjne znajdują się na stoliku za ławkami.
10. Przypominamy o rekolekcjach dla róż różańcowych, które odbędą się od 27.02. - 01.03.
w Sandomierzu. Chętnych do udziału prosimy o kontakt w zakrystii.
11. Na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje o dniach otwartych: w Szkole Podstawowej nr 3,
w dniu 2 marca oraz w Przedszkolu nr 1, w dniu 28 lutego i 1 marca.
12. Przypominamy również o oddaniu formularzy zgłoszeniowych przez rodziny, bądź osoby chętne
przyjąć młodzież przybyłą na ŚDM do swych mieszkań. Również w miesiącu marcu zwrócimy się
z apelem do młodzieży, która zadeklarowała się jako wolontariusze ŚDM.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 38 przy ul. Mickiewicza, m. od 1 – 23 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 180 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 24 – 48.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas, które również w tym roku wykonane
są z białej czekolady oraz do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla dzieci „Mały
Gość Niedzielny” i proponujemy, aby babcie, czy dziadkowie zakupili i w prezencie ofiarowali je
swym wnukom.

