VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.02.2017. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się Jubileuszowy 50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu,
przeżywany pod hasłem: „Ku trzeźwości Narodu”. Tydzień ten jednocześnie inauguruje
Narodowy Kongres Trzeźwości. Zachęcamy, aby na rozpoczynający się Wielki Post podjąć
abstynencję od alkoholu i wpisać się do wystawionej w najbliższych dniach na ołtarzu przy
Dzieciątku Jezus Księgi Trzeźwości. Gdyby ktoś chciał dłużej zachować abstynencję, to
prosimy zabrać i wypełnić zobowiązanie abstynenckie również wyłożone w nawie bocznej.
Dziś nieszpory niedzielne i modlitwa w intencji trzeźwości o godz. 1730. O godz. 2100
zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
3. W Środę Popielcową rozpocznie się święty czas Wielkiego Postu. Tego dnia
obowiązuje post ścisły, czyli jakościowy i ilościowy i dotyczy on wszystkich wiernych
w przedziale wieku od 18 do 60 lat. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem będą
sprawowane w tym dniu o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1630
cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Od Środy Popielcowej rozpoczną się
kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty oraz Tarnobrzeskie Dni Trzeźwości. Taca ze
Środy Popielcowej przeznaczona jest na Caritas Diecezjalny. Po Mszy św. o godz. 1800
spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
4. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem
wynagradzającym za grzechy pijaństwa i nabożeństwem I czwartkowym.
5. W I piątek miesiąca po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Od godz.
1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci oraz
dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na Serbinów. Od godz.
1630 możliwość spowiedzi z racji I piątku. O godz. 1730 odprawimy zgodnie z apelem
papieża Franciszka nabożeństwo przebłagalne za nadużycia seksualne kapłanów. Po
Mszy św. wieczorowej wyruszymy ze świątyni do figury Serca Pana Jezusa na
Serbinowie, odprawiając ulicami naszego miasta Drogę Krzyżową w duchu
wynagrodzenia i prosząc o dar trzeźwości dla naszej tarnobrzeskiej społeczności. Tam
ok. godz. 1930 przy figurze spotkają się wszystkie parafie i po wspólnej modlitwie
wrócimy do domów. Zachęcamy gorąco do udziału w tym nabożeństwie wszystkich
mogących podjąć się trudu wędrowania. Spotkanie Straży Honorowej NSPJ odbędzie się
w przyszły piątek.
6. W sobotę – 04.03. – święto św. Kazimierza, Królewicza. Z racji I soboty miesiąca o godz.
1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 1930.
7. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. Na Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie
modlitewników dla dzieci klas III przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii Św. Po
Mszy św. spotkanie dla rodziców dzieci. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym. Po nim zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600
w Świetlicy bezpłatne porady prawne.
8. Na tablicy ogłoszeń znajduje się wiele cennych informacji, m. in. o naborze do Przedszkola
nr 1 oraz do Szkoły Podstawowej nr 3. Na plakatach podane są także terminy otwartych dni
w w/w placówkach. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy al. Niepodległości za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 150 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w intencji parafian z tego bloku w czwartek
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z domków przy al. Niepodległości
nr 9a,7 i 5.
10. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo „Nasza Arka”.
11. Życzymy wszystkim owocnego przeżycia rozpoczynającego się czasu Wielkiego Postu.

