NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 24.05.2015. OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną też „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres wielkanocny.
Katolicy, którzy nie przystąpili do wielkanocnej spowiedzi i Komunii św., mogą ten obowiązek wiary
wypełnić do przyszłej niedzieli. W naszej wspólnocie świętujemy dziś XII rocznicę powstania
parafii. W związku z tą rocznicą o godz. 1400 uroczystą Mszą świętą dziękczynną na
przygotowanej scenie rozpocznie się VIII Piknik Rodzinny zorganizowany dzięki wsparciu
i życzliwości wielu instytucji oraz ludzi dobrej woli z parafii oraz z poza niej. Program Pikniku jest
bogaty i różnorodny i potrwa do godz. 2130. Zakończy się Apelem Jasnogórskim i pokazem
sztucznych ogni. Program szczegółowy znajduje się na tablicy ogłoszeń. Dzisiaj nie będzie
nabożeństwa majowego, ani Mszy św. o godz. 1600 i 1800. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian oraz gości do wspólnego świętowania poprzez uczestnictwo w Pikniku.
2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt - Święto NMP - Matki Kościoła. Msze św. będą o godz.:
700, 900, 1630 i 1800. Nabożeństwo majowe o godz. 1730. Zachęcamy do uczestnictwa w jutrzejszych
Mszach. Jutro, mimo iż jest to drugi dzień Zielonych Świąt, prosimy chętnych mężczyzn i kobiety do
pomocy w pracach porządkowych od godz. 1000.
3. We wtorek – 26.05. – wsp. św. Filipa Nereusza, k. Jest to Dzień Matki, zatem otoczmy naszą
modlitwą wszystkie matki. O godz. 1915 Rycerze Kolumba zapraszają na film „Karolina” o bł. Karolinie
Kózka. O godz. 2100 zapraszamy na Apel Jasnogórski.
4. W środę przypada I rocznica kanonizacji św. Jana Pawła II. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja,
połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie PZC oraz
Scholii.
5. W czwartek - 28.05. – obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
To święto jest szczególną zachętą, aby modlić się o nowe powołania do kapłaństwa i zaproszeniem, by
głębiej przeżywać Eucharystię. O godz. 1600 próba dla dzieci rocznicowych ze Szkoły Podstawowej
nr 3. W czwartek okazji 422 – lecia lokacji Tarnobrzega, o godz. 1100 uroczysta Msza św. w kościele
OO. Dominikanów w intencji Miasta i Mieszkańców. KIK zaprasza w tym dniu na spotkanie o godz.
1900 z p. Małgorzatą Pabis, autorką książki „Jezu, ufam Tobie! Świadectwa.”
6. W piątek – 29.05. – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. O godz. 1630 nabożeństwo pokutne
i spowiedź dzieci klas III, które w niedzielę przeżywać będą Rocznicę Komunii Św.
7. W sobotę z racji przypadającego w poniedziałek Dnia Dziecka zapraszamy dzieci i młodzież
z wszystkich grup parafialnych, wolontariuszy ŚDM oraz dzieci ze Świetlicy na spotkanie przy
ognisku. Rozpoczęcie o godz. 1600 w parku parafialnym. Na godz. 900 rano prosimy rodziców
dzieci rocznicowych do przygotowania świątyni i jej obejścia na uroczystość Rocznicy Komunii św.
8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Na Mszy św. o godz. 1030
rocznica I Komunii Św. dzieci z klasy III Społecznej Szkoły Podstawowej, natomiast na Mszy św.
o godz. 1200 Rocznica dzieci ze Szkoly nr 3. Przyszła niedziela to ostatni dzień maryjnego miesiąca
maja. Ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe o godz. 1730 odprawimy przy kapliczce Matki
Bożej. Serdecznie zapraszamy.
9. W niedzielę 7 czerwca odbędzie się IV Tarnobrzeski Marsz dla Życia i Rodziny. Rozpoczęcie
Nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia o godz. 1500 na placu Bartosza Głowackiego, następnie wspólny
przemarsz do kościoła Miłosierdzia Bożego na Dzikowie, gdzie odbędzie się Piknik Rodzinny. Szczegóły
podamy w najbliższą niedzielę.
10. Pragniemy już dzisiaj zasygnalizować, iż w tym roku, tak jak w ubiegłym, w uroczystość
Bożego Ciała będziemy przeżywać procesję eucharystyczną wspólnie z parafią św. Barbary.
W tym roku procesja rozpocznie się w naszym kościele Mszą św. o godz. 9 00. Szczegóły podamy
w przyszłą niedzielę.
11. Przypominamy o możliwości udziału w pielgrzymce Straży Honorowej do Częstochowy w dniu 20
czerwca br.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 17 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 110 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o posprzątanie świątyni we wtorek od godz. 800 rano parafian z bl. nr 3 i 5 przy
ul. Moniuszki.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”

