V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13.03.2016 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela - piąta Wielkiego Postu zmienia charakter tego okresu liturgicznego,
mianowicie nabiera on charakteru pasyjnego i skupia naszą uwagę na rozważaniu Męki Pańskiej.
Dziś o godz. 1530 adoracja Straży Honorowej z racji 153 rocznicy powstania tej wspólnoty.
O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali, a o godz. 1800 Msza św. intencjach KPRM z racji 13
dnia miesiąca. W naszej wspólnocie gościmy dzisiaj męski kwartet „Wyshywanka” z Filharmonii
w Tarnopolu na Ukrainie, któremu serdecznie dziękujemy za posługę muzyczną w czasie liturgii. Po
Mszy św. można zakupić płyty zespołu i złożyć dowolną ofiarę.
2. Jutro Msza św. wieczorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po
Mszy św. zbiórka organizacyjna dla wszystkich ministrantów i lektorów.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie prosimy
kandydatów do bierzmowania z III klasy gimnazjum wraz z rodzicami. Prosimy wszystkich
o obecność, ponieważ omawiane będą sprawy związane ze zbliżającym się bierzmowaniem. W środę
po Mszy św. spotkanie dla POAK.
4. W czwartek rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3,
Szkoły Społecznej oraz nasze rekolekcje parafialne. Program rekolekcji jest umieszczony na
tablicy ogłoszeń, w gablocie i na stronie internetowej, a będzie wyglądał następująco: patrz
załącznik. Rekolekcje poprowadzi w tym roku ks. Michał Majecki z parafii św. Barbary. Na
Mszach św. w sobotę będzie można złożyć ofiarę na koszty związane z rekolekcjami.
5. W piątek nie będzie Drogi Krzyżowej rano. Wszystkich Parafian: dorosłych, dzieci i młodzież
zapraszamy na wspólną Drogę Krzyżową po Osiedlu, która rozpocznie się o godz. 1900.
6. W sobotę – 19.03. – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Za Jego przyczyną będziemy
polecać Bogu wszystkich mężów i ojców.
7. W przyszłą Niedzielę - Palmową na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm, przy czym na
Mszę św. o godz. 1200 prosimy, by przyszły z palmami dzieci i ustawiły się przy figurce Matki
Bożej przed kościołem. Po poświęceniu palm odbędzie się procesja do kościoła. Dzieci oraz
grupy, które będą własnoręcznie wykonywały palmy i będą brać udział w konkursie na najpiękniejszą
palmę, prosimy, aby palmy zaopatrzone w karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, przyniosły
w piątek – 18 marca do świetlicy Caritas, w godz. od. 1400 do 1630. W niedzielę po Mszy św.
o godz. 1200 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród. Szczegóły na temat
konkursu na tablicy ogłoszeń. Niedziela Palmowa to XXXI Światowy Dzień Młodzieży. Tego dnia
w Sandomierzu odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodych. W Niedzielę Palmową na Mszy św.
o godz. 1800 nastąpi zakończenie rekolekcji wielkopostnych. W przyszłą niedzielę odbędzie się
kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci i nauczycieli z OREW.
8. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary składane dzisiaj na tacę, jak też za każdą ofiarę
i bezinteresowną pracę na rzecz naszej parafii.
9. Jak co roku chcemy przygotować paczki świąteczne dla parafian znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej. Zachęcamy zatem do złożenia jałmużny wielkopostnej, ofiarując dar pieniężny
do skarbonki „Na chleb św. Antoniego”. Natomiast do skarbonki „Na potrzeby parafii” można złożyć
ofiarę na kwiaty do Bożego Grobu.
10. PZC informuje, że w dniu 18 marca (piątek) o godz. 1200 przywiezione będą artykuły spożywcze
dla korzystających z pomocy. Prosimy zainteresowanych o terminowy odbiór.
11. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w Drodze Krzyżowej na
Tarnicę w dniu 25 marca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Istnieje możliwość bezinteresownego rozliczenia PiT – ów. Zainteresowanych prosimy o kontakt
w zakrystii.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy ul. Wianek, m. od 31 – 60 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 240 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 815.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 9 przy ul. Wianek , m. od 1 - 20.
14. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych oraz do nabycia prasy katolickiej.

