IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.03.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza - IV niedziela Wielkiego Postu w tradycji Kościoła nazywana „Laetare”, czyli niedziela
radości zaprasza nas, aby wytrwad w codziennym trudzie przemiany serc, by owocnie uczestniczyd
w tajemnicy Chrystusowej śmierci i zmartwychwstania. Dziś o godz. 1700 nabożeostwo Gorzkich Żali.
O godz. 2100 zapraszamy na Apel Jasnogórski w VIII rocznicę nawiedzenia naszej parafii przez Ikonę
MB Częstochowskiej. Dziś po Mszy św. można wesprzed materialnie Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
i Młodzieży prowadzony przez Siostry Służebniczki NMP w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie. Dziękujemy
siostrom i młodzieży za dzisiejszą posługę w naszej wspólnocie.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO i spotkanie Rycerzy Kolumba.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie PZC.
5. W piątek po porannej Mszy św. nabożeostwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla
dzieci, a o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla dorosłych. O godz. 1900 Droga Krzyżowa dla młodzieży,
obowiązkowo uczestniczą kandydaci do bierzmowania z wszystkich klas gimnazjum. Tarnobrzeska
stacyjna Droga Krzyżowa odbędzie się w kościele Miłosierdzia Bożego na Dzikowie. W piątek
zakooczymy nabożeostwa do św. Józefa.
6. W I sobotę kwietnia o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. wieczornej nabożeostwo pierwszo
sobotnie do godz. 1930. W sobotę w parafii na Serbinowie odbędzie się Dekanalny Dzieo Skupienia dla
Małżeostw. Rozpoczęcie o godz. 1000 w kaplicy Wieczystej Adoracji, zakooczenie ok. godz. 1300.
Zachęcamy małżonków z naszej parafii do udziału w tym Dniu Skupienia. Chętni do udziału w nim
proszeni są o zgłoszenie się w zakrystii najpóźniej do czwartku.
7. W przyszłą niedzielę na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii
św. Po Mszy św. spotkanie formacyjne dla ich rodziców. O godz. 1700 młodzież z Grupy Wolontariackiej
przedstawi sztukę „Oskar i Róża”. Po niej nabożeostwo Gorzkich Żali i zmiana tajemnic różaocowych.
8. Jak co roku w Niedzielę Palmową odbędzie się nasz parafialny konkurs na najładniejszą palmę
wielkanocną. Zachęcamy dzieci i rodziców do wykonania palm i udziału w tym konkursie z nagrodami.
Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę.
9. Informujemy, że rekolekcje wielkopostne dla dzieci i dorosłych, jak co roku odbędą się przed
Niedzielą Palmową. Pragniemy także zasygnalizowad, że w Niedzielę Palmową o godz. 19 00 zespół Noro
Lim z Krakowa przedstawi muzyczno – poetyckie rozważania Drogi Krzyżowej. Szczegóły w przyszłą
niedzielę.
10. Na tablicy ogłoszeo znajduje się wiele informacji: m. in. o organizowanych w najbliższy piątek
Ekstremalnych Drogach Krzyżowych z Sandomierza oraz Mielca oraz z parafii św. Barbary, w piątek 7
kwietnia. Spotkanie informacyjne odnośnie tej Drogi Krzyżowej odbędzie się w dniu 4 kwietnia
w parafii św. Barbary. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z w/w propozycjami.
11. W imieniu organizatorów zapraszamy na koncert, podczas którego zabrzmi „Msza Koronacyjna”
Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz utwory do słów św. Jana Pawła II. Koncert odbędzie się w sobotę
1 kwietnia o godz. 1900 w kościele OO. Dominikanów. Szczegóły na plakacie.
12. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuoczy w Tarnobrzegu zwraca się z prośbą o przekazanie pościeli nowej
lub używanej na potrzeby pacjentów Zakładu. Pościel można przekazywad bezpośrednio do Zakładu lub
można przynieśd do zakrystii w najbliższych dniach.
13. Zachęcamy do złożenia wielkopostnej ofiary do „Na chleb św. Antoniego”. Z tych ofiar PZC
przygotuje paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących parafian. Przypominamy także dzieciom,
aby również w tym Wielkim Poście podzieliły się z dziedmi potrzebującymi, składając do zabranych
skarbonek swe małe ofiary.
14. Rycerze Kolumba zachęcają do obejrzenia filmu: „Jan Paweł II i upadek komunizmu”, który
emitowany będzie w przyszłą niedzielę o godz. 1305 w programie 1 TVP.
15. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 38 przy ul. Mickiewicza, m. od 24 – 48 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 200 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 – 24.
16. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych, Paschalików oraz prasy katolickiej.

