V NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.02.2016. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela to trzecia Jubileuszowa Niedziela Chrzcielna, przeżywana pod hasłem: „Wyrzec się
złego”. Dziś rozpoczyna się 49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, którego hasło brzmi: „Młodzi, nie dajcie
się zniewolić”. Zachęcamy, aby na rozpoczynający się Wielki Post podjąć abstynencję od alkoholu i wpisać się do
wystawionej w najbliższych dniach na ołtarzu przy Dzieciątku Jezus Księgi Trzeźwości. Dziś od godz. 1500 – 1600
w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne. O godz. 1655 comiesięczna prelekcja, po niej nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic. O godz. 1845 kolejna katecheza z cyklu Katechez Zwiastowania Dobrej Nowiny.
2. Jutro Msza św. wieczorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św.
zbiórka dla LSO oraz spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli.
3. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do Św. Michała Archanioła. Na Mszę św. i spotkanie
formacyjne prosimy kandydatów do bierzmowania z I klasy gimnazjum.
4. W Środę Popielcową rozpocznie się święty czas Wielkiego Postu. Tego dnia obowiązuje post ścisły, czyli
jakościowy i ilościowy i dotyczy on wszystkich wiernych w przedziale wieku od 18 do 60 lat. Msze św.
z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane w tym dniu o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św.
o godz. 1630 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Od Środy Popielcowej rozpoczną się kwartalne
dni modlitwy o ducha pokuty oraz Tarnobrzeskie Dni Trzeźwości. Taca ze Środy Popielcowej przeznaczona jest
na Caritas Diecezjalny. Po Mszy św. o godz. 1800 odbędzie się kolejna katecheza oraz comiesięczne spotkanie
formacyjne dla kandydatów z II klasy gimnazjum.
5. W czwartek – 11.02. – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to XXIV Światowy Dzień Chorego.
Diecezjalne obchody odbędą się w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ostrowcu Św. W naszej świątyni o godz. 1500
odprawiona będzie Msza św. dla wszystkich chorych, niepełnosprawnych i starszych z udzieleniem
sakramentu namaszczenia. Po niej nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i specjalne nabożeństwo
z błogosławieństwem lurdzkim. Zapraszamy zatem wszystkich chorych i starszych, którzy o własnych siłach mogą
dotrzeć do kościoła oraz prosimy o dowiezienie tych, którzy sami nie mogą przyjść. Ten dzień to także okazja, aby
odwiedzić chorych i okazać im szczególne zatroskanie, również osoby z PZC w tym dniu odwiedzą chore osoby, które
nawiedzamy z posługą sakramentalną z racji I piątku. O godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem
wynagradzającym za grzechy alkoholizmu. Po Mszy św. comiesięczne spotkanie dla SKC oraz spotkanie dla
kandydatów do bierzmowania z III klasy gimnazjum. Przy tej okazji informujemy, że sakrament bierzmowania
udzielony będzie w dniu 20 maja br., dlatego prosimy młodzież o szczególne zaangażowanie. Gdyby w parafii był
ktoś z dorosłych, kto nie przyjął sakramentu bierzmowania, a chciałby do niego przystąpić, to prosimy również
o zgłoszenie się w środę na spotkaniu.
6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1500 rozpocznie się Nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci oraz dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć
w Drodze Krzyżowej na Serbinów. Po Mszy św. wieczorowej wyruszymy ze świątyni do figury Serca Pana
Jezusa na Serbinowie, odprawiając ulicami naszego miasta Drogę Krzyżową w duchu wynagrodzenia
i prosząc o dar trzeźwości dla naszej tarnobrzeskiej społeczności. Tam ok. godz. 1930 przy figurze spotkają się
wszystkie parafie i po wspólnej modlitwie wrócimy do domów. Zachęcamy gorąco do udziału w tym
nabożeństwie wszystkich mogących podjąć się trudu wędrowania.
7. W sobotę z racji 13 dnia miesiąca Msza św. o Matce Bożej Fatimskiej i modlitwa różańcowa.
8. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym. Taca z tego dnia przeznaczona będzie na opłaty związane z zimowym ogrzewaniem świątyni i budynku.
Również w tym dniu będzie można złożyć ofiarę do puszki na fundusz pomocy chorym kapłanom naszej diecezji.
9. Zapraszamy młodzież od 14 roku życia do udziału w ŚDM w Krakowie. Chętni mogą uzyskać konieczne informacje
oraz zapisać się na listę w zakrystii do piątku tego tygodnia. Również zwracamy się z serdeczną prośbą do parafian,
którzy mogą przyjąć młodzież przybyłą do naszego miasta na tzw. Dni Młodych w Diecezji, w dniach od 20 – 25 lipca.
Chętni parafianie, którzy chcą przyjąć do swoich mieszkań młodzież z innych krajów, proszeni są o zabranie sobie
deklaracji zgłoszeniowej, wypełnienie jej i zwrócenie w najbliższym czasie. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości,
prosimy o kontakt z duszpasterzem.
10. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja Caritas dotycząca osób dorosłych dotkniętych autyzmem oraz ich
opiekunów, zachęcamy zatem do zapoznania się z nią.
11. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy pomagali w rozbieraniu świątyni z dekoracji świątecznych.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 5 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 300 zł.
Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 9 00. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku
nr 6 przy ul. Wianek.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodych „Droga”.
14. W ostatnich dniach z naszej wspólnoty odeszli do Pana: śp. Leokadia Świdnicka, Maria Nasternak oraz Roman
Purliński. W intencji tych zmarłych: „Wieczny odpoczynek …”

