NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAOSKIEJ – 09.04.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Przeżyjmy zatem godnie i po
chrześcijaosku te najświętsze dni roku, by przeżyd prawdziwą radośd ze Zmartwychwstania Jezusa.
W naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy dziś ostatni dzieo rekolekcji wielkopostnych.
Dziękujemy serdecznie Rekolekcjoniście – ks. Adamowi Stachowiczowi, redaktorowi naszego
diecezjalnego tygodnika „Niedziela”, za trud głoszenia Słowa Bożego w czasie tegorocznych
rekolekcji. Życzymy ks. Adamowi obfitych łask od Chrystusa Króla. Na Mszy św. o godz. 1200 procesja
z palmami dla dzieci oraz rozstrzygnięcie konkursu palm. Dziękujemy Duszpasterstwu Nauczycieli za
coroczną organizację tego konkursu, a dzieciom i rodzicom za włączenie się. O godz. 1700 ostatnie już
nabożeostwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Dzisiaj przy wyjściu ze świątyni można nabyd
ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci niepełnosprawne i pracowników OREW.
O godz. 1900 zapraszamy na 45 – minutowy spektakl poetycko – muzyczny, w wykonaniu zespołu
„Noro Lim” z Krakowa. Uczestnictwo w nim będzie uwieoczeniem naszych rekolekcji wielkopostnych
i wprowadzi nas w przeżywanie tajemnic naszego zbawienia. Gorąco zapraszamy!
2. Jutro Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Od godz. 900 będziemy
sprzątad naszą świątynię na święta, bardzo prosimy chętne osoby do pomocy w zamierzonych pracach.
Po Mszy św. comiesięczne spotkanie Straży Honorowej NSPJ, przedstawicieli klas dzieci komunijnych
oraz przedświąteczna zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów. Prosimy także byłych
ministrantów o pomoc w czynnościach liturgicznych Triduum Paschalnego i przybycie na jutrzejsze
spotkanie. Jutro kancelaria czynna po Mszy św. wieczornej.
3. We wtorek o godz. 1730 nabożeostwo do św. Michała Archanioła. Po Mszy św. wieczornej spotkanie
SKC oraz katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy będą chrzcili swoje dzieci w czasie świąt.
4. W Wielką Środę od godz. 900 będziemy kontynuowad przygotowywanie świątyni i jej otoczenia do
świąt, dlatego bardzo prosimy chętnych parafian o pomoc. Od godz. 1400 odwiedziny chorych
w mieszkaniach. Prosimy zatem zgłosid tych chorych, których nie odwiedzamy w I piątki, a którzy
pragną wyspowiadad się i przyjąd Komunię Św. z racji świąt. Chorych zapisanych na I piątki odwiedzimy
bez zgłaszania. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
wieczornej zapraszamy do świątyni na pasyjny film pt.: „Ciero Boga”.
5. Wielki Czwartek – to dzieo ustanowienia Eucharystii i Kapłaostwa. Przed południem Msza Krzyżma
w katedrze sandomierskiej z udziałem kapłanów i LSO. U nas Msza Wieczerzy Paoskiej o godz. 1800, po
niej adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 2300. W tym dniu nie ma żadnej innej Mszy św. Grafik
adoracji w czasie Triduum Paschalnego dla poszczególnych wspólnot jest wywieszony na tablicy
ogłoszeo, prosimy o zapoznanie się z nim i przygotowanie adoracji.
6. W Wielki Piątek Męki Paoskiej adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 700 rano. O godz. 1500
nabożeostwo Drogi Krzyżowej, na które prosimy przynieśd z sobą krzyże. O godz. 1740 rozpoczęcie
Nowenny do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1800 Liturgia Męki Paoskiej i przeniesienie Pana Jezusa do
Grobu Paoskiego oraz odśpiewanie trzech części Gorzkich Żali. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do
godz. 2400. W tym dniu obowiązuje post ścisły: jakościowy i ilościowy. Niech w tym dniu towarzyszy
nam modlitwa, skupienie i głęboka zaduma nad Tajemnicą Śmierci Chrystusa. Ofiary składane podczas
adoracji krzyża przeznaczone są na Grób Paoski. O godz. 1200 w Parku Dzikowskim odbędzie się Droga
Krzyżowa przygotowana przez młodzież. W nocy z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę odbędzie się
akcja duszpasterska „Noc konfesjonałów”. W naszym mieście trwała będzie w kościele św. Barbary.
7. W Wielką Sobotę adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 700 do Liturgii Wigilii Paschalnej. Od
godz. 900 do godz. 1400 co pół godziny poświęcenie pokarmów wielkanocnych. O godz. 1840 Nowenna
do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1900 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Po niej nie będzie już
adoracji, ale pamiętajmy, że jest to święta Noc Zmartwychwstania Paoskiego. Na liturgię Wigilii
prosimy przynieśd z sobą świece. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeostwach Triduum
Paschalnego, adoracjach i pobożnym nawiedzeniu Grobu Paoskiego.
8. W Niedzielę Zmartwychwstania Paoskiego o godz. 600 rozpocznie się procesja rezurekcyjna, a po
niej Msza św. rezurekcyjna. Następne Msze św. będą o godz.: 900, 1030, 1200 i 1800. Nie będzie Mszy
św. o godz. 1600 .

9. Dziękujemy za ofiary złożone do skarbony „Na chleb św. Antoniego” oraz za dzisiejsze ofiary na
potrzeby inwestycyjne parafii.
10. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 25 do 48 za sprzątanie świątyni
i ofiarę 140 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy parafian z bloku nr 4 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 do 24.
11. Prezydent Miasta zaprasza mieszkaoców Tarnobrzega, a szczególnie osoby samotne i będące
w trudnej sytuacji, na Śniadanie Wielkanocne, które odbędzie się w Wielką Sobotę o godz. 1030 w hali
MOSiR. Spotkanie zaszczyci swą obecnością i modlitwą ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Pan Prezydent
składa jednocześnie wszystkim mieszkaocom Tarnobrzega świąteczne życzenia.
12. Zachęcamy gorąco do zakupienia baranków wielkanocnych oraz świątecznych paschalików,
z których dochód przeznaczony jest na dzieła prowadzone przez Caritas. Niech to będzie nasza forma
jałmużny wielkopostnej. Zachęcamy również do nabycia i czytania świątecznej prasy katolickiej.
Życzymy wszystkim owocnego przeżycia dni Wielkiego Tygodnia!

