VIII NIEDZIELA ZWYKŁA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 22.05.2016.
0GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się czas wyznaczony przez Kościół do odbycia
spowiedzi wielkanocnej. Nabożeństwo majowe dziś o godz. 1730. Dziś przy wyjściu ze świątyni można
złożyć do puszki ofiarę na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 6 – letniego Wojtusia. Za okazane
wsparcie dziękują Rycerze Kolumba oraz rodzina.
2. Jutro na zbiórkę po Mszy św. prosimy LSO, w celu przygotowania się do uroczystości Bożego Ciała.
3. We wtorek wsp. NMP – Wspomożycielki Wiernych. O godz. 1700 Nabożeństwo do MB Królowej
Przenajdroższej Krwi na które zapraszamy szczególnie SKC. Na Mszę św. i spotkanie formacyjne po
niej prosimy kandydatów do bierzmowania z I klasy gimnazjum.
4. W środę o godz. 1700 adoracja połączona z nabożeństwem majowym i wynagradzającym za grzechy
przeciwko życiu. Na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie formacyjne prosimy kandydatów do
bierzmowania z klasy II gimnazjum. Po Mszy św. wieczornej spotkanie PZC.
5. W czwartek – 26.05. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Kolejny
raz procesję Bożego Ciała organizujemy wspólnie z parafią św. Barbary. W tym roku wspólne
uroczystości rozpoczną się Mszą św. w kościele św. Barbary o godz. 930. Po niej ok. godz. 1030
wyruszy procesja ulicą św. Barbary, następnie ul. Szpitalną i al. Niepodległości do naszego kościoła.
Dwa ołtarze przygotuje parafia św. Barbary i dwa nasza parafia. Pierwszy ołtarz znajdował się
będzie na ul. Św. Barbary, drugi przy Zakładzie Energetycznym, trzeci na początku al.
Niepodległości i czwarty na styku al. Niepodległości i ul. Skalna Góra. Przy czwartym ołtarzu nastąpi
błogosławieństwo końcowe, zakończenie procesji i Msza św. w kościele Zachęcamy wszystkich do
udziału w Mszy o godz. 930 w kościele św. Barbary i do uczestnictwa w całej procesji, ale gdyby ktoś
z różnych względów nie mógł w pełnym wymiarze uczestniczyć, to prosimy o udział w Mszach św.
w naszym kościele i wyjście naprzeciw procesji do Zakładu Energetycznego lub przynajmniej do
szpitala. Porządek Mszy św. w naszej świątyni będzie następujący: godz. 730, 900, następna na
zakończenie procesji ok. godz. 1145 oraz popołudniu o godz.1800. Nie będzie zatem Mszy św. o godz.
1030 oraz 1600. Intencja zamówiona na Mszę o godz. 1030 odprawiona będzie na Mszy po zakończeniu
procesji. Prosimy serdecznie wspólnoty parafialne, parafian z mieszkań przy planowanych ołtarzach
i wszystkich chętnych o przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie ich kwiatami. Prosimy tych parafian,
którzy posiadają kwiaty na działkach, aby je przynieśli do środy. Zachęcamy dziewczynki do sypania
kwiatów, a chłopców do dzwonienia w czasie procesji. Prosimy również o przystrojenie okien
w mieszkaniach, szczególnie na trasie procesji. W czwartek z racji 26 dnia o godz. 2100 Apel
Jasnogórski. W tym dniu przypada także Dzień Matki.
6. W piątek z racji Oktawy nabożeństwo majowe po Mszy św. połączone z procesją Eucharystyczną.
Nie będzie nabożeństwa o godz. 1730. Po Mszy św. i procesji prosimy rodziców dzieci rocznicowych
o posprzątanie świątyni i jej obejścia.
7. W sobotę o godz. 1000 nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci klasy III oraz ich rodziców. Po
spowiedzi próba generalna przed niedzielną uroczystością rocznicową. O godz. 1730 zapraszamy na
program przygotowany przez dzieci ze Świetlicy dedykowany wszystkim matkom. Nabożeństwo majowe
połączone z procesją odbędzie się po Mszy św. Po tym nabożeństwie zapraszamy dzieci i młodzież,
przynależących do grup parafialnych, wolontariuszy ŚDM praz chętne dzieci z parafii na mini piknik, który odbędzie się w naszym parku przykościelnym.
8. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 rocznica I Komunii Św. dzieci z klasy III Społecznej
Szkoły Podstawowej, natomiast na Mszy św. o godz. 1200 Rocznica dzieci ze Szkoły nr 3. W przyszłą
niedzielę po Mszach św. będzie można zakupić przygotowane przez Katolicką TV Serbinów, płyty –
cegiełki ze styczniowego koncertu Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej. W ten sposób możemy
wspomóc działalność tej naszej lokalnej telewizji. Koszt płyty DVD 15 zł.
9. W dalszym ciągu zachęcamy młodzież do udziału w ŚDM w Krakowie. Ostateczny termin zapisów na
pakiety ŚDM do 15 czerwca. Zachęcamy także dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych turnusach
wypoczynkowo – formacyjnych organizowanych przez naszą diecezję. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. Informujemy o organizowanych pielgrzymkach, m. in. do Częstochowy w dniu 18 czerwca oraz do
Lichenia i Kalisza w dniach 11 – 12 czerwiec. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń i w zakrystii.
11. Dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej za sprzątanie świątyni i jej obejścia, za udekorowanie
kościoła i ofiarowany dar ołtarza, jakim są 4 świece olejowe. Dziękujemy 2 osobom reprezentującym parafian
z bl. nr 3 przy ul. Waryńskiego za sprzątanie świątyni i ofiarę 100 zł. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 20.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Ze stolika za ławkami można sobie zabrać foldery
z ofertą dydaktyczną PWSZ w Tarnobrzegu.

