VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.05.2011.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca maja. Warto zapytać siebie, czy uczciłem Matkę Bożą

uczestnictwem w nabożeństwie majowym? Na Mszy św. o godz. 1200 rocznica I Komunii św. dzieci
klas III. O godz. 1730 nabożeństwo majowe.
2. Od jutra do środy przypadają tzw. Dni Krzyżowe, czyli Dni Modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.
3. We wtorek - 31.05. - przypada święto Nawiedzenia NMP. O godz. 1700 ostatnie nabożeństwo
majowe, a po Mszy św. wieczorowej odśpiewamy Litanię przy kapliczce Matki Bożej.
4. W środę – 01.06. – wsp. Św. Justyna, m. Rozpocznie się czerwiec, miesiąc poświęcony czci Serca
Pana Jezusa. Z codziennie sprawowaną Eucharystią połączymy nabożeństwa czerwcowe,
śpiewając litanię do Serca Pana Jezusa. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi
Wspólnota dla Intronizacji i Żywy Różaniec do Krwi Chrystusa. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie
Wspólnoty dla Intronizacji. W środę przypada Dzień Dziecka, dlatego pamiętajmy w modlitwie
o wszystkich dzieciach.
5. W czwartek – 02.06. - przypada wsp. bł. Męczenników Sadoka i Towarzyszy. Jest to I czwartek
miesiąca, dlatego o godz. 1700 odbędzie się Godzina Święta. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty
Żywego Różańca do Krwi Chrystusa. O godz. 1900 w świetlicy odbędzie się spotkanie
informacyjne dla rodziców, którzy chcą wysłać dzieci na kolonię Caritas do Mszany Dolnej.
6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach, ks. Piotr wyjątkowo
odwiedzi swoich chorych przed południem w piątek. O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka
Jezus. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po
Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. W piątek rozpocznie się Nowenna przed Zesłaniem
Ducha Świętego. Jest to również dzień imienin ks. Leszka, dlatego na Mszy św. o godz. 1800
będziemy szczególnie modlić się w intencji Solenizanta.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Po Mszy św.
nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000. W sobotę z racji przypadającego w tym tygodniu
Dnia Dziecka, zapraszamy dzieci i młodzież z wszystkich grup parafialnych, a więc LSO, scholę,
ERM, dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus, KSM oraz dzieci ze świetlicy na spotkanie przy ognisku.
Rozpoczęcie o godz. 1530 w parku parafialnym.
8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W całej Polsce przeżywać
będziemy IV Święto Dziękczynienia. W kościołach polskich przeprowadzana będzie zbiórka do
puszek na Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Jest to I niedziela miesiąca, stąd o godz. 1650
odbędzie się kolejny wykład maryjny, a po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych.
9. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w organizację
Pikniku Rodzinnego, którym świętowaliśmy VIII rocznicę naszej parafii. Nie sposób wszystkich
imiennie wymienić, ale wszystkim razem i każdemu z osobna dziękujemy za wszelkie wniesione
dobro - swoją pracą, darami rzeczowymi, ofiarą i modlitwą. To Wasze dobro przyczyniło się do
udanej organizacji naszej parafialnej uroczystości. Dziękujemy także instytucjom, firmom
i osobom indywidualnym z naszego miasta i parafii za sponsorowanie naszej imprezy. Niech Bóg
wszystkim wynagrodzi swym błogosławieństwem. Dziękujemy również rodzicom młodzieży
bierzmowanej i dzieci rocznicowych za prace przy sprzątaniu świątyni, za jej przystrojenie
i ofiarowane dary, czyli ornat z bł. Janem Pawłem II oraz puszkę na Komunię Św. Pragniemy
także wypowiedzieć słowa podziękowania dwóm rodzinom z naszej parafii, jak też Wspólnocie
Żywego Różańca do Krwi Chrystusa za ufundowanie obrazu Matki Bożej Królowej
Przenajdroższej Krwi Chrystusa oraz tablicy upamiętniającej beatyfikację Jana Pawła II
wmontowaną w cokół kapliczki Matki Bożej. Wszystkim za każdą ofiarę i pracę na rzecz
wspólnoty parafialnej składamy gorące „Bóg zapłać”.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.
11. Szkoła Podstawowa nr 7 w Tarnobrzegu - Mokrzyszowie zaprasza na charytatywny „Piknik dla
Kasi” w przyszłą niedzielę. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. W tym tygodniu o dyżur porządkowy prosimy parafian z bl. nr 14 przy ul. Sk. Góra, m. od 1 – 15.

