IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.04.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela – Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Służby
w Kościele, przeżywany pod hasłem „Powołania, a świętość”. Prośmy zatem Jezusa szczególnie w tych
dniach o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Również dzisiejsza niedziela jest to IX
Ogólnopolski Dzień Modlitw za Kierowców. Ten dzień przeżywany pod hasłem „Z odnowionym
sercem w drogę”, zaprasza wszystkich kierowców do spokojnej i bezpiecznej jazdy. Przy tej okazji do
puszki wystawionej na stoliku można złożyć ofiarę na rowery dla katechistów w Afryce. W naszej
wspólnocie przeżywamy dzisiaj Niedzielę Apostolstwa Słowa Drukowanego. Bardzo gorąco
dziękujemy ks. Jerzemu Gugała z Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego za dzisiejszą posługę słowa.
Po Mszy św. można nabyć książki i materiały o tematyce misyjnej. O godz. 1730 odbędzie się
nabożeństwo przygotowujące do Peregrynacji Symboli ŚDM w naszym mieście. Dzisiaj wyjątkowo nie
będzie Apelu Jasnogórskiego.
2. Zapraszamy serdecznie wszystkich parafian, a szczególnie młodzież i dorosłych na jutrzejsze
niezwykłe wydarzenie jakim będzie Nawiedzenie Symboli ŚDM w naszym tarnobrzeskim
dekanacie. Zapraszamy na Mszę św. powitalną o godz. 1800 w kościele św. Barbary oraz na
spotkanie z Symbolami przy pomniku św. Jana Pawła II na Serbinowie o godz. 2130 , w I rocznicę
jego kanonizacji. Apelujemy również o udział w czuwaniu naszej parafii przy Symbolach we
wtorek od godz. 500 do 600 rano w dolnym kościele na Serbinowie. Oczywiście każdy może sobie
wybrać jeden z punktów tego programu i włączyć się w to wyjątkowe, bo chyba tylko raz w naszym
życiu przeżywane Nawiedzenie Symboli ŚDM, czyli Krzyża i Ikony Matki Bożej. Nie zmarnujmy tej
szansy! Jutro przypada także Narodowy Dzień Pokuty za grzechy przeciwko życiu człowieka. Po Mszy
św. wieczornej okolicznościowe nabożeństwo.
3. We wtorek na Mszy św. o godz. 815 w kościele OO. Dominikanów pożegnanie Symboli ŚDM
i przejazd do dekanatu Nowa Dęba.
4. W środę - 29.04. – święto św. Katarzyny Sieneńskiej – Patronki Europy. Jest to Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Pielgrzymka biskupów i kapłanów z Polski do
Dachau. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie PZC.
5. W czwartek ostatni dzień miesiąca kwietnia. W tym dniu zakończymy nabożeństwa do Bożego
Miłosierdzia. O godz. 1530 próba dla dzieci komunijnych z pierwszej grupy, natomiast o godz. 16 30
próba dla grupy drugiej.
6. W piątek – 01.05. - wsp. św. Józefa Rzemieślnika. Rozpocznie się miesiąc poświęcony Matce
Bożej. Zapraszamy do udziału w majówkach dzieci i dorosłych. Dzieci uczęszczające na
nabożeństwa będą otrzymywać okolicznościowe naklejki. Jest to I piątek miesiąca maja, dlatego od
godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź pierwszo piątkowa. O godz. 1730 nabożeństwo majowe z modlitwą do NSPJ. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ. W kościele św. Barbary o godz. 1900 modlitwa dla pielgrzymów.
7. W sobotę – 02.05. – przeniesiona z niedzieli uroczystość NMP Królowej Polski. Porządek Mszy
św. jak w niedzielę. O godz. 1730 nabożeństwo majowe i ponowienie Aktu Oddania Polski pod
opiekę Matki Bożej. Z racji I soboty miesiąca, po Mszy św. o godz. 1800 nabożeństwo pierwszo
sobotnie. W sobotę w katedrze sandomierskiej na Mszy św. o godz. 1000 nastąpi pożegnanie
Symboli ŚDM i przekazanie diecezji zamojskiej. W WSD w Sandomierzu odbędzie się w tym dniu
XV Dzień Otwartej Furty. Zachęcamy do udziału w tych wydarzeniach.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, o godz. 1655 comiesięczna prelekcja, a po niej nabożeństwo
maryjne i zmiana tajemnic różańcowych.
9. PZC zwraca się z prośbą o ofiarowanie fantów na loterię fantową, która odbędzie się w trakcie Pikniku
Rodzinnego. Prosimy o przekazywanie rzeczy nieużywanych, w dobrym stanie.
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zaprasza na dzień otwarty szkoły w dniu 29 kwietnia, od godz. 900.
11. Przypominamy osobom po 60 roku życia o trwającym naborze do udziału w projekcie pod nazwą:
„Zdobywając Mądrość Serca, osiągamy Mądrość Życia”. Zajęcia tego projektu odbywać się będą w naszej
parafii. Zapisy i szczegóły na ten temat w dni powszednie od godz. 900 do 1200 w Świetlicy Caritas.
12. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy wiele ciekawych informacji, zachęcamy do zapoznania się z nimi.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Kochanowskiego za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 210 zł.
Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian
z bl. nr 13 przy ul. Moniuszki.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

