VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 01.05.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą – I miesiąca, rozpoczynamy Maryjny miesiąc maj. Pamiętajmy
o tym, co nieustannie czyni dla Kościoła i każdego z nas Matka Najświętsza. Wypowiedzmy Jej
naszą wdzięczność i cześć gromadząc się licznie na rozpoczynających się nabożeństwach
majowych. Zadbajmy również o to, by ubogacić życie duchowe dzieci i młodzieży. Dziś o godz.
1655 comiesięczna prelekcja, a po niej modlitwa różańcowa, litania i zmiana tajemnic
różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.
2. W dni powszednie nabożeństwa majowe odbywać się będą o godz. 1730, a po nich Msza
św. wieczorna. Dzieci uczestniczące w nabożeństwach będą otrzymywać okolicznościowe
obrazki.
3. Jutro - 02.05. – wsp. św. Atanazego bp i DK.
4. We wtorek – 03.05. – uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja.
Porządek Mszy św. jak w niedzielę. O godz. 1730 nabożeństwo majowe z ponowieniem
Aktu Oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Jak co roku Msza św. w intencji Ojczyzny
w kościele OO. Dominikanów o godz. 930, po niej manifestacja patriotyczna na Placu
B. Głowackiego.
5. W środę – 04.05. – wsp. św. Floriana, patrona Strażaków. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla
Intronizacji.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem majowym
o godz. 1730.
7. W piątek – 06.05. – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Mszą św. o godz. 915
sprawowaną przez ks. Biskupa w naszym kościele rozpoczną się obchody Europejskiego Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Jubileuszu 35 – lecia Koła PSOUU
w Tarnobrzegu. Po Mszy św. Marsz Godności na Plac B. Głowackiego i dalszy ciąg programu.
Z racji I piątku od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. O 1730 nabożeństwo majowe
i rozpoczęcie Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. Po Mszy św. spotkanie Straży
Honorowej NSPJ.
8. W sobotę – 07.05. o godz. 1500 w Zawichoście nad brzegiem Wisły rozpoczną się
Diecezjalne Obchody Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. Zachęcamy do udziału, można
jeszcze dzisiaj zapisać się na wyjazd autokarem lub też dotrzeć własnym środkiem transportu.
Z racji I soboty miesiąca o godz. 1700 spotkanie KPRM, o godz. 1730 nabożeństwo majowe,
a po Mszy św. nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000. Zachęcamy do praktykowania
nabożeństwa „Pięciu I sobót miesiąca”.
9. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Ofiary z przyszłej II niedzieli miesiąca szczególnie przeznaczone będą na inwestycje parafialne.
10. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza na V Marsz dla Życia i Rodziny
przeżywany pod hasłem: „Każde życie jest bezcenne”. Marsz odbędzie się w niedzielę 15 maja.
Rozpoczęcie o godz. 1400 na Placu B. Głowackiego, następnie przemarsz pod Szkołę
Podstawową nr 10 na Serbinowie, gdzie odbędzie się Familiada.
11. Domowy Kościół zaprasza małżeństwa i rodziny na rekolekcje ewangelizacyjne, w dniach
od 12 – 15 maja, w kościele OO. Dominikanów. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. PZC informuje, że jutro o godz. 1540 zostanie przywieziona pod kościół marchewka.
Chętnych prosimy o odbiór.
13. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o organizowanej w październiku Narodowej
Pielgrzymce do Włoch. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Waryńskiego za sprzątanie świątyni i ofiarę 100
zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 20.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Droga” oraz kwartalnik „Miłujcie się”.

