VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.02.2018. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się 51 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, przeżywany pod hasłem:
„Trzeźwość egzaminem z wolności”. Zachęcamy, aby na rozpoczynający się Wielki Post podjąć
abstynencję od alkoholu i wpisać się do wystawionej w najbliższych dniach na ołtarzu przy
Dzieciątku Jezus Parafialnej Księgi Trzeźwości. Dziś z racji wspomnienia Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes obchodzimy XXVI Światowy Dzień Chorego. O godz. 1600 odprawiona
będzie Msza św. dla wszystkich chorych, niepełnosprawnych i starszych z udzieleniem
sakramentu namaszczenia. Po niej nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu
i specjalne nabożeństwo z błogosławieństwem lurdzkim. Zapraszamy chore i starsze
osoby, które mogą przybyć o własnych siłach i prosimy o dowiezienie tych osób, które
same dotrzeć nie mogą. Dziś na Mszy św. o godz. 1200 gromadzą się wraz z rodzicami dzieci
komunijne. Podczas tej Mszy św. odbędzie się obrzęd przekazania świec i odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych.
2. Jutro Msza św. wieczorna w intencjach zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św.
odbędzie się po przerwie feryjnej zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
Prosimy wszystkich o przybycie, a do rodziców i opiekunów kierujemy apel, aby przypominali
ministrantom o zobowiązaniu służby przy ołtarzu Pańskim na dyżurach w niedzielę i święta oraz
w dni powszednie, przynajmniej raz w tygodniu.
3. We wtorek z racji 13 dnia miesiąca Msza św. wieczorna w intencjach KPRM, a po niej
modlitwa różańcowa i comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
4. 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.: 7 00,
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 odbędzie się krótkie spotkanie POAK oraz PZC.
5. W czwartek o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy alkoholizmu.
6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga
Krzyżowa dla dzieci oraz dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Drodze Krzyżowej
na Serbinów. Po Mszy św. wieczornej wyruszymy jak co roku do figury Najświętszego
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. 1945 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.
7. W sobotę – 17.02. – zapraszamy na comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Rozpoczęcie
Godzinkami o godz. 1730, po nich Msza św. w intencjach dziękczynno-błagalnych, koronka oraz
indywidualne błogosławieństwo.
W sobotę z racji 200 – lecia naszej Diecezji odbędzie się Jubileusz Służby Zdrowia. Rozpocznie się
Mszą sw. o godz. 1000 w kościele Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu
/Księża Pallotyni/. Zachęcamy do udziału w spotkaniu jubileuszowym Pracowników Służby Zdrowia.
8. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali
z kazaniem pasyjnym.
9. Kuria Diecezjalna w Sandomierzu ogłasza nabór na podyplomowe studia teologiczno –
katechetyczne dla osób świeckich. Celem tych studiów jest uzyskanie uprawnień do nauczania religii
w szkole. Studia prowadzone będą przez KUL, a zajęcia odbywać się będą w Sandomierzu. Zgłoszenia
do 12 lutego. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca.
11. Dziękujemy tym Paniom, które w ubiegłym tygodniu zadbały o estetykę świątyni, ponieważ
z wyznaczonego bloku nikt się nie zgłosił. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian
z bl. nr 10 przy ul. Wianek, m. od 1 – 20.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
13. Życzymy wszystkim owocnego przeżycia rozpoczynającego się czasu Wielkiego Postu.

