IX NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 31.05.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę:
„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...” Dziś także ostatnia niedziela miesiąca maja, o godz. 1730
ostatnie nabożeństwo majowe, które odbędzie się przy kapliczce Matki Bożej.
2. Jutro – 01.06. – wsp. Św. Justyna, m. Rozpocznie się czerwiec, miesiąc poświęcony czci Serca Pana
Jezusa. Z codziennie sprawowaną Eucharystią połączymy nabożeństwa czerwcowe, śpiewając litanię do
Serca Pana Jezusa. Jutro przypada Dzień Dziecka, dlatego pamiętajmy w modlitwie o wszystkich dzieciach.
3. We wtorek – 02.06. - przypada wsp. bł. Męczenników Sadoka i Towarzyszy. Po Mszy św. obowiązkowa
zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów przed uroczystością Bożego Ciała.
4. W środę – 03.06. – wsp. św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników. O godz. 1630 spotkanie dla
chłopców - kandydatów na ministranta. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem
czerwcowym. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W czwartek – 04.06. – przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Od
ubiegłego roku procesję Bożego Ciała organizujemy wspólnie z parafią św. Barbary. W tym roku
wspólne uroczystości rozpoczną się Mszą św. w naszym kościele o godz. 900. Po niej ok. godz. 1000
wyruszy procesja al. Niepodległości, ul. Szpitalną i ul. Św. Barbary do kościoła św. Barbary. Dwa
pierwsze ołtarze przygotuje nasza parafia, a następne dwa św. Barbara. Pierwszy ołtarz zaplanowany
jest przy szpitalu, drugi przy Zakładzie Energetycznym, trzeci na ul. Św. Barbary przy „Budowlance”
i czwarty przy kościele Św. Barbary. Przy ostatnim ołtarzu nastąpi błogosławieństwo końcowe
i zakończenie procesji oraz Msza św. dla tych, którzy dołączą w czasie procesji. Zachęcamy wszystkich
do udziału w Mszy o godz. 900 w naszym kościele i do uczestnictwa w całej procesji, ale gdyby ktoś z
różnych względów nie mógł w pełnym wymiarze uczestniczyć, to prosimy o udział w Mszach św.
w innych godzinach oraz do przyłączenia się do procesji. Porządek Mszy św. w naszej świątyni będzie
następujący: godz. 730, 900 i 1200 oraz popołudniu o godz. 1800. Nie będzie Mszy św. o godz. 1030 oraz
o 1600. Ponieważ jest to I czwartek miesiąca, dlatego o godz. 1700 odbędzie się Godzina Święta, a po niej
nastąpi zmiana tajemnic dla SKC. Prosimy serdecznie wspólnoty parafialne oraz chętnych parafian
o przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie ich kwiatami. Prosimy tych parafian, którzy posiadają kwiaty na
działkach, aby je przynieśli do środy. Zachęcamy dzieci komunijne i rocznicowe do udziału w strojach
komunijnych, dziewczynki do sypania kwiatów, a chłopców do dzwonienia w czasie procesji. Prosimy również
o przystrojenie okien w mieszkaniach, szczególnie na trasie procesji.
6. Przez całą Oktawę z wieczorną Mszą św. łączyć będziemy procesję z Najświętszym Sakramentem
wokół kościoła. Uczestniczmy w nich licznie, oddając cześć Jezusowi Eucharystycznemu.
7. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej
NSPJ. O godz. 1900 w kościele św. Barbary odbędzie się modlitwa uwielbienia w intencji tegorocznych
pieszych pielgrzymów na Jasną Górę z grupy św. Barbary. Zachęcamy do udziału wszystkich, którzy planują
iść na pielgrzymkę.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Po Mszy św. nabożeństwo
pierwszo sobotnie do godz. 2000.
9. W przyszłą niedzielę – I miesiąca czerwca, w całej Polsce przeżywać będziemy VIII Święto
Dziękczynienia. O godz. 1500 koronką do Bożego Miłosierdzia na Placu B. Głowackiego rozpocznie się IV
Tarnobrzeski Marsz dla Życia i Rodziny, zakończony w parafii Miłosierdzia Bożego Piknikiem
Rodzinnym. Zachęcamy do udziału w tym Marszu. W naszej świątyni o godz. 1655 maryjna prelekcja,
nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.
10. Przypominamy o możliwości udziału w autokarowej pielgrzymce do Częstochowy w dniu 20 czerwca.
11. Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega zaprasza w dniu 6 czerwca o godz. 1200 do kościoła na Serbinowie na
poświęcenie tablicy upamiętniającej obywateli II Rzeczypospolitej pomordowanych w Ponarach pod Wilnem.
12. W sobotę – 13. 06. – odbędzie się VI rowerowy Sandomierski Rajd Papieski. Trasa rajdu wiedzie
w tym roku z Sandomierza do Sulisławic. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację VIII Pikniku
Rodzinnego. Nie sposób wszystkich imiennie wymienić, ale wszystkim razem i każdemu z osobna
dziękujemy za wszelkie dobro - wniesione swoją pracą, różnorakimi darami, ofiarą i modlitwą, które
przyczyniło się do udanej organizacji naszej parafialnej uroczystości. Niech Bóg wszystkim wynagrodzi
swym błogosławieństwem.
14. Dziękujemy rodzicom dzieci rocznicowych za sprzątanie świątyni i jej obejścia, za udekorowanie kościoła
i ofiarowany dar ołtarza, jakim jest zielony ornat. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl.
nr 1 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 15.
15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, jest czasopismo „Droga” oraz „Nasza Arka”.

