NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 15.05.2016.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną też „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres wielkanocny.
Katolicy, którzy nie przystąpili do wielkanocnej spowiedzi i Komunii św., mogą ten obowiązek wiary
wypełnić do przyszłej niedzieli. Dzisiaj o godz. 1400 na Placu B. Głowackiego rozpocznie się V
Tarnobrzeski Marsz dla Życia i Rodziny. Trasa tego Marszu będzie wiodła ulicą Sienkiewicza pod
Szkołę Podstawową nr 10 na Osiedlu Serbinów, gdzie o godz. 1500 odprawiona będzie Msza św.
polowa, a po niej odbędzie się Familiada. Gorąco zachęcamy do udziału wszystkich, którym drogie są
wartości takie jak życie i rodzina. Dziś można wesprzeć materialnie ŚDM w Krakowie, składając
ofiarę do wystawionych puszek. Nabożeństwo majowe o godz. 1730
2. Jutro przypada drugi dzień Zielonych Świąt – Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. będą
o godz. 700, 900, 1630 i 1800. Nabożeństwo majowe jutro o godz. 1730. Zachęcamy do uczestnictwa
w jutrzejszych Mszach. Jutro po Mszy św. wieczorowej o godz. 1845 odbędzie się spotkanie dla
rodziców dzieci klas III, które w niedzielę – 29 maja na Mszach św. o godz. 1030 i 1200 przeżywać
będą rocznicę I Komunii św. Bardzo prosimy o obecność.
3. We wtorek z racji 17 dnia miesiąca o godz. 1715 Godzinki do Dzieciątka Jezus, po nich
nabożeństwo majowe, następnie Msza św. w intencjach poleconych Boskiemu Dzieciątku
i błogosławieństwo indywidualne Figurką. O godz. 1845 młodzież z III klasy rozpocznie Triduum
modlitewne oraz próby przed Sakramentem Bierzmowania.
4. W środę o godz. 1600 pierwsza próba dla dzieci klas III przed rocznicą Komunii Św. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym. O godz. 1845 spotkanie dla młodzieży
mającej przystąpić do bierzmowania. Po Mszy św. spotkanie POAK.
5. W czwartek - 19.05. – obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
To święto jest szczególną zachętą, aby modlić się o nowe powołania do kapłaństwa i zaproszeniem, by
częściej i głębiej przeżywać Eucharystię. Od godz. 1500 prosimy rodziców młodzieży bierzmowanej
do posprzątania kościoła i otoczenia na uroczystość Bierzmowania. Po Mszy św. o godz. 1845
nabożeństwo pokutne i spowiedź dla młodzieży bierzmowanej, świadków oraz rodziców i rodzin.
6. W piątek na Mszy św. o godz. 1800 JE ks. bp E. Frankowski udzieli Sakramentu Bierzmowania
naszej młodzieży oraz po Mszy św. dokona poświęcenia figury i „Zakątka” poświęconego św.
Franciszkowi. To miejsce oddawane na 13 rocznicę erygowania naszej parafii, ma nas
szczególnie uwrażliwiać na dar i piękno świata ofiarowanego nam przez Boga Stwórcę, i jak głosi
fragment modlitwy kierowanej do św. Franciszka tam usytuowany, ma nas uczyć szacunku dla
ziemi, wody i nieba. Zapraszamy do udziału w tej uroczystości.
7. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. W przyszłą niedzielę Rycerze
Kolumba z naszej parafii organizują zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem
6 – letniego Wojtusia na turnus rehabilitacyjny. Wojtuś bowiem potrzebuje stałej rehabilitacji, a koszty
z tym związane przekraczają możliwości jego rodziny.
8. Informujemy, iż tegoroczna procesja Bożego Ciała odbędzie się jak w poprzednich latach wspólnie
z parafią św. Barbary i rozpocznie się w tym roku w kościele św. Barbary Mszą św. o godz. 930.
Szczegóły w przyszłą niedzielę.
9. PZC informuje, że w czwartek 19 maja od godz. 1600 wydawane będą art. spożywcze. Będzie to
transport uzupełniający. Prosimy o terminowy odbiór.
10. Biuro Radia Maryja informuje, iż są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Lichenia i Torunia,
która odbędzie się w dniach 17 – 18 maja. Zainteresowanych prosimy o kontakt w zakrystii.
11. Firma Słuchmed zaprasza na bezpłatne badania słuchu we wtorek od godz. 900 do 1600 na Placu
B. Głowackiego.
12. Przypominamy o organizowanej pielgrzymce do Częstochowy w dniu 18 czerwca br.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 21 do końca, za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 270 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 3 przy ul. Waryńskiego.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Droga”.
15. Na koniec prosimy o westchnienie modlitewne za dzisiejsze solenizantki, a szczególnie za naszą
ofiarną zakrystiankę – p. Zosię.

