II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.02.2016.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Trwa czas Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty
czas przeżyli z jak największym pożytkiem. Wpatrzeni w Chrystusa, który dla nas złożył
w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za
grzechy nasze i bliźnich. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty
i modlitwy. Dzisiejsza niedziela dedykowana jest szczególnie wspieraniu działalności
misyjnej Kościoła, dlatego ofiary złożone dzisiaj do puszek wystawionych na środku
świątyni, przeznaczone są na Dzieło Pomocy Misjom – Ad gentes. Można również wysłać
na ten cel sms-a na numer 72032 o treści „misje”. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich
Żali z kazaniem pasyjnym.
2. Jutro – 22.02. – święto Katedry Św. Piotra, Apostoła.
3. We wtorek – 23.02. – wsp. św. Polikarpa, b. m.
4. W środę o godz. 1630 comiesięczne nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie PZC.
KIK zaprasza w tym dniu na kolejny wykład z cyklu „Droga Światła”. Sala KIK-u, godz. 1845.
5. W czwartek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko
życiu. Zapraszamy na to nabożeństwo szczególnie te osoby, które podjęły Dzieło Duchowej
Adopcji.
6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga
Krzyżowa dla dzieci, a o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Po Mszy św.
spotkanie dla Rycerzy Kolumba. O godz. 2000 zapraszamy na film biblijny, a o godz. 2100 na
Apel Jasnogórski. Przynieśmy z sobą karteczki z intencjami oraz świece. W ten piątek stacyjna
Droga Krzyżowa odbędzie się w parafii Miechocin.
7. Przypominamy, że w niedziele i środy o godz. 1845 głoszone są w naszej świątyni katechezy
dla młodzieży i dorosłych. Dzisiaj i w najbliższą środę ogłoszony będzie Kerygmat,
centralna prawda naszej wiary, czyli Dobra Nowina o darmowej Miłości Boga do każdego
człowieka. Gorąco zachęcamy wszystkich do udziału w katechezach i do skorzystania z tego
czasu łaski.
8. PZC zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku za 2015 rok. Pozyskane środki będą
przeznaczone na pomoc dla najuboższych mieszkańców naszej parafii. Szczegóły na plakacie i na
ulotkach wyłożonych na stolikach za ławkami i z prasą. PZC informuje, że w czwartek - 25
lutego, o godzinie 1200 przywiezione będą artykuły spożywcze. Prosimy zainteresowanych
o pomoc w rozładunku i terminowy odbiór.
9. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega zaprasza do obejrzenia wystawy w Zamku
Dzikowskim „Górnictwo w dawnej Polsce”. Szczegóły na okolicznościowym plakacie.
10. Przypominamy o rekolekcjach dla róż różańcowych, które odbędą się od 04. - 06.03.
w Sandomierzu. Chętnych do udziału prosimy o kontakt w zakrystii.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 1 – 30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 240 zł. Pracowało 5 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 31 – 60.
12. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas oraz do nabycia i czytania prasy
katolickiej. Jest czasopismo dla młodych „Droga” oraz nowy numer kwartalnika „Miłujcie się”,
natomiast do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta z „Gorzkimi Żalami”.

