VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 08.05.2016. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.

1. Dzisiejsza uroczystość kieruje naszą myśl ku ostatecznemu powołaniu człowieka do życia
wiecznego w niebie, zaś dni między Wniebowstąpieniem, a Zesłaniem Ducha Świętego mają nas
przygotować na przyjście Ducha Pocieszyciela. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo majowe.
2. Codziennie w miesiącu maju modlimy się słowami Litanii Loretańskiej, czcząc w ten sposób
Matkę Jezusa i naszą Matkę. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych,
które odprawiane są w dni powszednie o godz. 1730. Również odprawiamy w tym tygodniu
Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
3. Jutro przypada uroczystość św. Stanisława, B.M. – głównego Patrona Polski i Diecezji. Msza
św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. wieczornej
zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym o 1730. Po
Mszy św. odbędzie się spotkanie dla młodzieży, która w dniu 20 maja przyjmie sakrament
bierzmowania oraz dla ich rodziców. Prosimy wszystkich o niezawodne przybycie.
5. W II czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem majowym. Po
Mszy św. ucałowanie relikwii św. Marii de Mattias. W tym dniu gościć będziemy siostrę Krystynę,
odpowiedzialną za SKC, dlatego po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla tej wspólnoty. W tym
dniu przypada 13 rocznica powstania naszej parafii.
6. W piątek - 13.05. – wsp. Matki Bożej Fatimskiej - 98 rocznica objawień w Fatimie. O godz.
1500 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, o godz. 1730 nabożeństwo majowe. Mszą św. o godz.
1800 rozpoczniemy pierwsze w tym roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie. Po Mszy św.
wystawienie Najświętszego Sakramentu, o godz. 1930 koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz.
2015 modlitwa różańcowa, a po niej procesja fatimska ze świecami i zakończenie
błogosławieństwem i Apelem.
7. W sobotę – 14.05. – święto św. Macieja Apostoła.
8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu
wielkanocnego. Zbiórka do puszek na potrzeby ŚDM w Krakowie. O godz. 1400 na Placu B.
Głowackiego rozpocznie się V Tarnobrzeski Marsz dla Życia i Rodziny. Po Koronce do Bożego
Miłosierdzia nastąpi przemarsz pod Szkołę Podstawową nr 10, gdzie o godz. 1500 sprawowana
będzie Msza św., a po niej odbędzie się Familiada. Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w tym
wydarzeniu promującym wartość i świętość życia i rodziny. Ze stolika można zabrać sobie
okolicznościowe zaproszenia.
9. Zachęcamy młodzież naszej parafii do udziału w ŚDM w Krakowie. Młodzi od 15 roku życia,
którzy zgłoszą się do udziału w 7 dniowym pakiecie na ŚDM w Krakowie, otrzymają
dofinansowanie w kwocie po 300 zł jako wolontariusze oraz po 200 zł jako zwykli uczestnicy.
Bardzo prosimy, aby chętni zgłosili się do przyszłej niedzieli, ponieważ wczesne zgłoszenie
gwarantuje lepsze warunki pobytu w Krakowie. Zgłoszenia przyjmuje ks. Damian.
10. Przypominamy o rekolekcjach ewangelizacyjnych dla małżeństw i rodzin, które odbędą się
w dniach od 12 – 15 maja br. Pierwszy dzień rekolekcji odbędzie się w parafii św. Barbary,
pozostałe w kościele OO. Dominikanów.
11. Straż Honorowa NSPJ organizuje pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 18 czerwca. Zapisy
w zakrystii. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Stowarzyszenie EURO – Dziecko informuje rodziców z rodzin dotkniętych migracją i emigracją
zarobkową o możliwości udziału w Grupie Wsparcia. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. „Bóg zapłać” za ofiary składane z myślą o wsparciu trwających inwestycji parafialnych.
Dziękujemy również za każdą bezinteresowną pracę na rzecz parafii.
14. Dziękujemy parafianom z bl. nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 20 za ofiarę 150 zł oraz
dziękujemy tym osobom, które w ubiegłym tygodniu sprzątały świątynię. Msza św. w intencji tych
parafian w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian
z bl. nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 21 do końca.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

