III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.04.2016.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Przeżywając ten
tydzień chcemy szczególnie uwrażliwiać nasze serca na Słowo Boże kierowane do nas
w Kościele. Zachęcamy zatem do czytania Pisma Świętego, które zawiera Słowo Życia
wiecznego. Dziś przypada 6 rocznica Katastrofy Smoleńskiej, modlimy się za ofiary tej
narodowej tragedii. O godz. 1700 zapraszamy na nabożeństwo paschalne „Via Lucis –
Droga Światła”. Uczestników prosimy o przyniesienie z sobą świec.
2. Jutro Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy
św. zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
3. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
Zapraszamy na nie szczególnie te osoby, które przyjęły szkaplerz św. Michała Archanioła.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, połączona z modlitwą różańcową z racji 13
dnia miesiąca. W środę od godz. 2100 do 600 rano w czwartek, w kaplicy Wieczystej
Adoracji na Serbinowie nasza parafia prowadzi adorację nocną. O godz. 22 00 w dolnym
kościele Msza św. Zachęcamy do udziału w tej adoracji. Istnieje możliwość dowozu, o godz.
2030 z przed kościoła. W środę przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
5. W II czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC.
Po Mszy św. comiesięczne spotkanie SKC.
6. W piątek po Mszy wieczornej odbędzie się spotkanie dla wolontariuszy ŚDM z naszej
parafii. Zapraszamy wszystkich zadeklarowanych, jak też chętną młodzież, zainteresowaną
pomocą podczas ŚDM.
7. Przyszła niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza, rozpocznie ona Tydzień Modlitw
o Powołania do Służby w Kościele. Uroczystość odpustowa w parafii Mokrzyszów. Z racji
przypadającego 17 dnia miesiąca, wieczorem odbędzie się Nabożeństwo do Najświętszego
Dzieciątka Jezus.
8. Od dzisiaj przez kolejne trzy niedziele wielkanocne o godz. 1500 na Placu B. Głowackiego
odbywać się będą spotkania w ramach akcji ewangelizacyjnej – „Wielka Misja na Placach”.
Szczegóły na plakacie umieszczonym na tablicy ogłoszeń. Zachęcamy do udziału.
9. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu prowadzonych prac
w parafii. Dziękujemy wszystkim dobroczyńcom za każdy gest serca i wszelką pomoc.
10. Informujemy rodziców, że rocznica Komunii św. dzieci klasy III szkoły podstawowej
odbędzie się w ostatnią niedzielę maja, czyli 29 maja. Spotkanie organizacyjne odbędzie się
na początku maja.
11. Caritas naszej diecezji zaprasza osoby dorosłe dotknięte autyzmem oraz ich opiekunów
do udziału w programie „Linia wsparcia”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza na pierwszy „Kiermasz Zdrowia i Urody”, który
odbędzie się 17 kwietnia na Hali MOSiR, w godz. od 1000 do 1700.
13. Dziękujemy parafianom z bl. nr 10 przy ul. Wianek, m. od 21 - 40 za pełniony dyżur
w świątyni i ofiarę 230 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 11 przy ul. Wianek,
m. od 1 – 20.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, która poszerza nasze spojrzenie na
sprawy wyznawanej wiary.

