III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 28.02.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w III tydzień Wielkiego Postu. Dzisiejsza modlitwa dnia
przypomniała nam triadę wielkopostnych uczynków, a są nimi: post, modlitwa i jałmużna. Niech
to przypomnienie pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu. Dziś o godz. 1700
nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
2. Jutro po Mszy wieczornej odbędzie się zbiórka dla LSO. Prosimy wszystkich ministrantów
i lektorów o obecność na zbiórkach oraz na wyznaczonych dyżurach liturgicznych.
3. We wtorek rozpocznie się miesiąc marzec, w którym będziemy modlić się za przyczyną św.
Józefa w intencji Kościoła oraz rodzin naszej parafii.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
wieczornej spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji, a o godz. 1800 spotkanie dla scholii.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem I czwartkowym.
6. W I piątek miesiąca po Mszy św. porannej Droga Krzyżowa. Od godz. 1400 odwiedziny chorych
w mieszkaniach. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci. Możliwość spowiedzi od godz. 1630.
O godz. 1730 Stacyjna Droga Krzyżowa z modlitwą do NSPJ o uproszenie powołań do Służby
Bożej z naszego miasta. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
W piątek od godz. 1700 do soboty do godz. 1700 w całym Kościele powszechnym trwać będzie
spowiedź święta połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu – „24 godziny dla Pana”.
W naszej diecezji został wybrany kościół Świętego Ducha w Sandomierzu, gdzie będzie można
przez całą dobę skorzystać z sakramentu pokuty i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
7. W I sobotę m-ca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, po nabożeństwie Gorzkich Żali zmiana tajemnic
różańcowych. Zachęcamy osoby z naszej wspólnoty parafialnej o włączenie się do modlitwy
różańcowej poprzez przynależność do róż, bowiem istnieje konieczność ich uzupełniania. Chętni
proszeni są o zgłoszenie się w zakrystii.
9. We wtorek ok. godz. 1400 przywieziony będzie pod nasz kościół transport marchwi, natomiast
w środę po godz. 1400 przywiezione będą pod kościół jabłka w ilości ok.10 ton. Zachęcamy
parafian do odebrania sobie w/w warzyw oraz owoców.
10. Szkoła Podstawowa nr 3 zaprasza wszystkich przedszkolaków oraz rodziców na Dzień Otwarty
w środę – 3 marca od godz. 1630; natomiast Przedszkole nr 1 zaprasza na Dzień Otwarty w sobotę –
5 marca, w godz. od 1000 – 1300. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. Trwają katechezy wprowadzające na drogę do wiary dojrzałej. Katechezy odbywają się
w niedziele i środy o godz. 1845. Zapraszamy wszystkich chętnych do ich wysłuchania.
12. W dniach 12 -13 marca w Zawichoście odbędą się Rekolekcje Wielkopostne dla Związków
Niesakramentalnych. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. Duszpasterstwo Nauczycieli przy naszej parafii ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży
gimnazjalnej na Palmę Wielkanocną. Palmy winny być wykonane z naturalnych surowców oraz
zaopatrzone w karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły. Wykonane palmy
należy złożyć w Świetlicy parafialnej w dniu 18 marca. W Niedzielę Palmową po Mszy św.
o godz. 1200 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród.
14. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas. Ulotki
informacyjne znajdują się na stoliku za ławkami.
15. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Odbędzie się
ona w piątek - 11 marca, a jedna z tras prowadzić będzie z Mielca do Tarnobrzega.
Zainteresowanych tą formą wielkopostnego wędrowania zachęcamy do zapoznania się
z ogłoszeniem.
16. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 31 - 60 za pełniony dyżur
porządkowy świątyni i ofiarę 280 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 8 przy ul. Wianek, m. od 1 – 30.
17. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych oraz prasy katolickiej.

