VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 21.05.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś świętujemy XIV rocznicę powstania parafii. W związku z tą rocznicą o godz. 14 00 uroczystą
Mszą świętą dziękczynną na przygotowanej scenie rozpocznie się IX Piknik Rodzinny zorganizowany
dzięki wsparciu i życzliwości wielu instytucji naszego miasta oraz ludzi dobrej woli z parafii oraz
z poza niej. Program Pikniku jest bogaty i różnorodny i potrwa do godz. 2100. Zakooczy się Apelem
Jasnogórskim i pokazem sztucznych ogni. Program szczegółowy znajduje się na okolicznościowych
plakatach. Dzisiaj nie będzie nabożeostwa majowego, ani Mszy św. o godz. 16 00 i 1800. Bardzo
serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz gości do wspólnego świętowania poprzez uczestnictwo
w Pikniku.
Dziś do puszek przy wyjściu ze świątyni można złożyd ofiarę na budowę klatki przeciwpożarowej
budynku Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy al.
Niepodległości 2. Dziękujemy za wsparcie tego dzieła.
2. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeostwach majowych, które odprawiane są o godz. 1730.
3. Jutro od godz. 900 prosimy chętnych mężczyzn i kobiety do pomocy w pracach porządkowych. Po
Mszy wieczornej spotkanie LSO.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie POAK. Prosimy wszystkich o obecnośd.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą do MB Królowej Przenajdroższej
Krwi oraz nabożeostwem majowym.
5. W czwartek o godz. 930 Msza św. dla PSONI z racji zakooczenia Jubileuszu 35 – lecia istnienia Koła
w Tarnobrzegu. Nabożeostwo majowe w tym dniu połączone z modlitwą wynagradzającą za grzechy
przeciwko życiu. O godz. 1700 spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci komunijnych wyjeżdżających
w sobotę na pielgrzymkę do Rytwian.
6. W piątek – 26.05. – wsp. św. Filipa Nereusza, k. W tym dniu przypada Dzieo Matki. Niech nie
zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych matkach, tych żyjących i tych, które Bóg powołał do siebie.
O godz. 1730 nabożeostwo majowe odbędzie się przy figurce Matki Bożej przed kościołem. O godz.
2100 comiesięczny Apel Jasnogórski. Z wdzięcznością wobec naszej Niebieskiej Matki zgromadźmy się
licznie na tych nabożeostwach. W piątek rozpoczęcie Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego.
7. W sobotę o godz. 815 zbiórka przed kościołem i wyjazd dzieci komunijnych na pielgrzymkę
dziękczynną za dar Komunii Św.
8. W przyszłą niedzielę Uroczystośd Wniebowstąpienia Paoskiego.
9. W sobotę – 3 czerwca w kościele św. Barbary odbędzie się dekanalne czuwanie przed uroczystością
Zesłania Ducha Świętego. Szczegóły na plakacie.
10. Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 17 czerwca.
Zapisy w zakrystii.
11. Przypominamy o organizowanym w dniu 18 czerwca VI Festiwalu Piosenki i Pieśni Maryjnej im. Ks.
Michała Józefczyka. Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
12. W dniu 3 czerwca odbędzie się VIII Sandomierski Rajd Papieski na trasie Sandomierz – Zochcinek.
13. Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu zaprasza panie w wieku od 50 – 69 lat na bezpłatne badania
mammograficzne. Badania wykonywane są w Pracowni Mammograficznej od poniedziałku do piątku
od 715 do 1500. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeo.
14. Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży naszej diecezji zachęca dzieci i młodzież do udziału
w wakacyjnych turnusach organizowanych pod hasłem: „Wakacje z wartościami 2017”.
15. Dziękujemy parafianom z bl. nr 12 przy ul. Kochanowskiego za pełniony dyżur w świątyni i ofiarę
110 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki
dyżur parafian z bl. nr 13 przy ul. Moniuszki.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

