IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.04.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela – Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do
Służby w Kościele, przeżywany pod hasłem „Powołani do miłosierdzia”. Prośmy zatem
Jezusa szczególnie w tych dniach o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne. Dzisiaj
z racji około stu dni dzielących nas od ŚDM w Krakowie, pragniemy szczególnie
uświadomić sobie to doniosłe wydarzenie, które dla młodych z całego świata, ale także
dla nas wszystkich Polaków, już wkrótce stanie się faktem. Dlatego zwracamy się do
parafian o przyjęcie młodzieży przybyłej na Dni Młodych w parafiach diecezji, w dniach od
20 do 25 lipca. Na chwilę obecną wiemy, iż do naszego miasta przybędzie młodzież z Francji,
w liczbie ok. 400 osób. Osoby chętne do przyjęcia młodych w swoich mieszkaniach, prosimy
by zabrały sobie ze stolika formularze zgłoszeniowe, wypełniły je i zwróciły w najbliższym
czasie. Również dzisiaj przy wyjściu ze świątyni można złożyć ofiarę jako wsparcie dla naszej
młodzieży, która angażuje się w wolontariat i pragnie wziąć udział w ŚDM w Krakowie.
O godz. 1730 dzisiaj Godzinki do Dzieciątka Jezus, po nich Koronka i Msza św. w intencjach
powierzonych Boskiemu Dzieciątku.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie dla wszystkich ministrantów.
3. We wtorek na Mszę św. i spotkanie formacyjne prosimy młodzież I klasy gimnazjum.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy
kandydatów do bierzmowania z II klasy gimnazjum. Po Mszy św. spotkanie POAK.
5. W czwartek na Mszę św. i spotkanie prosimy kandydatów do bierzmowania z III klasy
gimnazjum, którzy za miesiąc przystąpią do tego sakramentu.
6. W sobotę – 23.04. – uroczystość św. Wojciecha, B.M. – głównego Patrona Polski i Akcji
Katolickiej. Zapraszamy zatem POAK na Mszę św. o godz. 1800.
7. W przyszłą niedzielę na Mszach św. odbywać się będą spotkania z autorką książki
„Zwiastunowi z gór” – p. Joanną Jurkiewicz, a o godz. 1700 zapraszamy na koncert
poświęcony Świętemu Janowi Pawłowi II, w wykonaniu p. Andrzeja i Joanny
Jurkiewicz. Szczegóły na plakatach na tablicy ogłoszeń. W przyszłą niedzielę zgodnie
z prośbą papieża Franciszka odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc dla ludności Ukrainy.
8. Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu i KIK zapraszają na Tydzień Historyczny „1050 –
lecie Chrztu Polski.” Wykłady odbywać się będą od poniedziałku do piątku w sali
konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej o godz. 1700.
9. Biuro Radia Maryja organizuje dwudniową pielgrzymkę do Lichenia i Torunia, w dniach
17 – 18 maja na uroczystość konsekracji kościoła wybudowanego jako wotum za naszego
wielkiego Rodaka – św. Jana Pawła II. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. PZC informuje, że we wtorek – 19 kwietnia dostarczone zostaną artykuły żywnościowe
w ostatnim transporcie, w podprogramie 2015 r. Wydawanie rozpocznie się od godz. 1600.
Zainteresowanych prosimy o terminowy odbiór. Dostawa artykułów spożywczych zostanie
wznowiona za kilka miesięcy.
11. Zespół Szkół im. Ks. Stanisława Staszica / „Górnik”/ zaprasza w dniu 22.04. o godz. 11 00
na Dzień Otwarty Szkoły. Szczegóły na plakacie.
12. Jutro o godz. 1100 w Świetlicy Caritas odbędzie się spotkanie dotyczące leczenia
zwyrodnień stawów, kręgosłupa oraz innych dolegliwości. Ze stolika za ławkami można
zabrać sobie stosowne zaproszenia.
13. W dniu 7 maja o godz. 1500 w Zawichoście odbędą się Diecezjalne obchody Jubileuszu
1050 – lecia Chrztu Polski. Na tę uroczystość organizowana jest pielgrzymka autokarowa.
Chętni na wyjazd proszeni są o zapisywanie się na listę w zakrystii.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 11 przy ul. Wianek, m. od 1-20 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 150 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 - 40.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest adresowany dla dzieci „Mały Gość
Niedzielny” oraz czasopismo dla młodych „Droga”. Ze stolika można zabrać sobie kalendarze
maryjne na ten rok.

