III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 30.04.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela to dzieo szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się po
drogach, przeżywany pod hasłem: „W Maryi pomoc i opieka na drogach”. Z tej okazji Krajowy
Duszpasterz Kierowców zachęca, byśmy kierowali się miłością na drodze i pamiętali o zachowaniu
przepisów drogowych. Dziś nabożeostwo paschalne – „Via Lucis” o godz. 1710 i zakooczenie
nabożeostw do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym nabożeostwie
i prosimy uczestników o przyniesienie z sobą świec.
2. Jutro rozpoczynamy Maryjny miesiąc maj. Codziennie za przyczyną Matki Bożej, słowami Litanii
Loretaoskiej będziemy polecad Jezusowi nasze ważne sprawy i uczyd się od Maryi całkowitego
oddania się Bogu i ludziom. Nabożeostwo majowe będzie odprawiane o godz. 1730, po nim
bezpośrednio Msza św. wieczorna. Zapraszamy do uczestnictwa w tych nabożeostwach dzieci,
młodzież oraz dorosłych. Jutro przypada także wsp. św. Józefa Robotnika, Jego opiece zawierzymy
świat pracy.
3. We wtorek – 02.05. – wsp. św. Atanazego bpa i dK. Jest to dzieo flagi Rzeczypospolitej.
4. W środę – 03.05. – uroczystośd NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja. Porządek Mszy
św. jak w niedzielę. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeostwem majowym
i ponowienie Aktu Oddania Polski pod opiekę Matki Bożej. Jak co roku Msza św. w intencji Ojczyzny
w kościele OO. Dominikanów o godz. 930, po niej manifestacja patriotyczna na Placu Bartosza
Głowackiego. Popołudniu na Pl. B. Głowackiego odbędzie się „Tarnobrzeska Majówka”. Szczegóły na
wywieszonym plakacie.
5. W czwartek – 04.05. – wsp. św. Floriana, m. Z racji I czwartku o godz. 1700 Godzina Święta
połączona z nabożeostwem majowym o godz. 1730.
6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. O godz. 1730 nabożeostwo majowe
z modlitwą do NSPJ. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W sobotę – 06.05. – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba. Jest to I sobota miesiąca, dlatego
o godz. 1715 spotkanie KPRM. O godz. 1730 nabożeostwo majowe. Po Mszy św. wieczorowej
nabożeostwo I - sobotnie do godz. 1930. Zachęcamy szczególnie w tym roku do praktykowania od maja
do października nabożeostwa „ Pięciu I sobót miesiąca”. Apel ten kierujemy także do małżonków, aby
w roku 100 – lecia objawieo fatimskich wspólnie przeżyli te nabożeostwa.
8. W przyszłą niedzielę - Dobrego Pasterza, rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o powołania. W tym dniu
gościd będziemy przedstawicieli WSD w Sandomierzu w ramach akcji powołaniowej. Na Mszy św.
o godz. 1200 zgromadzą się dzieci komunijne wraz z rodzicami. Z racji I niedzieli miesiąca, o godz. 1655
odbędzie się prelekcja poświęcona Objawieniom fatimskim, po niej nabożeostwo i zmiana tajemnic
różaocowych. Od godz. 1500 do 1600 w świetlicy parafialnej bezpłatne porady prawne. Uroczystośd
odpustowa w parafii Mokrzyszów.
9. PZC, który przygotowuje loterię fantową na nasz Piknik Rodzinny zwraca się z gorącą prośbą
o ofiarowanie różnych nieużywanych przedmiotów, książek i nagród na loterię fantową, która zawsze
cieszy się dużą popularnością i przynosi wiele radości, szczególnie dzieciom. Bardzo prosimy, w miarę
możliwości o przyniesienie w/w rzeczy w tym tygodniu do Świetlicy parafialnej lub do zakrystii.
10. Dziękujemy rodzicom młodzieży bierzmowanej za dar dla parafii, jakim są okolicznościowe banery.
Dziękujemy kilku szlachetnym rodzicom za pomoc w przygotowaniu świątyni i otoczenia oraz tym
osobom, które włączyły się w prace porządkowe i dekoracyjne związane z uroczystością bierzmowania.
11. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1-24 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 141 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w intencji tych parafian w sobotę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 25 do 48.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, która poszerza nasze spojrzenie na sprawy
wyznawanej wiary. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży „Droga” oraz „Nasza Arka”.

