
VIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.03.2019. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

 
1. Dziś rozpoczyna się 52 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, pod hasłem: „Młodzi trzeźwi               

i wolni”. Zachęcamy, aby na rozpoczynający się Wielki Post podjąć abstynencję od alkoholu                  
i wpisać się do wyłożonej na ołtarzu przy Dzieciątku Jezus Parafialnej Księgi Trzeźwości. Dziś            

o godz. 17
00

 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 15
00

 do 16
00

                        

w Świetlicy parafialnej bezpłatne porady prawne.  

2. Przez cały miesiąc marzec będziemy modlić się za przyczyną św. Józefa w intencji całego 

Kościoła oraz rodzin naszej parafii. 

3. Jutro – 04. 03. – święto św. Kazimierza, Królewicza. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.  

4. We wtorek przypada 30 rocznica sakry biskupiej ks. bp Edwarda Frankowskiego. Pamiętajmy 

o nim w naszych modlitwach.  

5. W Środę Popielcową rozpocznie się święty czas Wielkiego Postu. Podejmijmy ten kolejny dar 

Wielkiego Postu i chciejmy przeżyć go w duchu chrześcijańskim. Tego dnia obowiązuje post ścisły, 

czyli jakościowy i ilościowy i dotyczy on wszystkich w przedziale wieku od 18 do 60 lat. Msze 

św. z obrzędem posypania głów popiołem będą  sprawowane w tym dniu o godz.: 7
00

, 9
00

, 16
30

                             

i 18
00

. Po Mszy św. o godz. 16
30 

cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.               

o godz. 18
00

 spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Od Środy Popielcowej rozpoczną się 

kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty oraz Tarnobrzeskie Dni Trzeźwości. Taca ze Środy 

Popielcowej przeznaczona jest na Caritas Diecezjalny.  

5. W I czwartek miesiąca o godz. 17
00

 Godzina Święta połączona z nabożeństwem 

wynagradzającym  za grzechy alkoholizmu i nabożeństwem I czwartkowym.  

6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 16
30

 Droga 

Krzyżowa dla dzieci oraz dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na 

Serbinów. Po Mszy św. wieczornej 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. 19
30

 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.                      

W piątek naszą szczególną modlitwą wdzięczności otoczmy wszystkie kobiety. 

7. W sobotę o godz. 10
00

 do kościoła seminaryjnego św. Michała w Sandomierzu zostaną 

wprowadzone relikwie św. Dominika Savio – Patrona ministrantów. Z tej okazji młodzież z naszej 

parafii przedstawi w Sandomierzu przygotowany pod kierunkiem ks. Tomasza spektakl poświęcony 

św. Dominikowi. W sobotę w kościele św. Barbary o godz. 18
00

 rozpocznie się Wieczór Uwielbienia.  

8. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. O godz. 17
00

 nabożeństwo Gorzkich Żali                         

z kazaniem pasyjnym.  
9. W przyszłą niedzielę - II miesiąca, ofiary składane na tacę w sposób szczególny przeznaczone będą 

na spłatę zadłużenia parafii. Ze 180 tysięcy zł długu,  pozostało nam do spłaty jeszcze 54 tysiące zł.  

10. Na tablicy ogłoszeń znajdują się grafiki nabożeństw Drogi Krzyżowej w naszej parafii oraz 

Stacyjnych Dróg Krzyżowych w naszym mieście. Prosimy o zapoznanie się.  

11. Tarnobrzeski Ośrodek Centrum Ewangelizacyjnego funkcjonujący przy parafii św. Barbary 

ogłasza, że kolejny cykl przygotowania do sakramentu bierzmowania dorosłych, którzy jeszcze do 

niego nie przystąpili, rozpocznie się w niedzielę 24 marca o godz. 19
00

.  

12. W dniu 9 marca w godz. od 10
00

 do 12
00 

odbędzie się dzień Otwartych Drzwi w Publicznej 

Katolickiej Szkole Podstawowej w Tarnobrzegu. Szczegóły na plakacie.  

13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 25 do 48 za pełniony dyżur 

porządkowy i ofiarę 180 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek  o godz. 7
00

.             

W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 4 przy ul. Kochanowskiego,  m. od 1 do 24.  

14. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Ze stolika można zabrać sobie 

okolicznościowy numer czasopisma „ChiT”, który poświęcony jest tematyce Wielkiego Postu. Może 

szczególnie na czas Wielkiego Postu sięgniemy po religijną prasę ubogacając się duchowo.    

 

 


