
NIEDZIELA PALMOWA, czyli MĘKI PAŃSKIEJ – 14.04.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Niedziela Palmowa wprowadza nas w Wielki Tydzień. Przeżyjmy zatem godnie i po chrześcijańsku te 
najświętsze dni roku, by przeżyć prawdziwą radość płynącą ze Zmartwychwstania Jezusa. Dziś po Mszy św. 
o godz. 1200 odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu palm. Dziękujemy Nauczycielom z parafialnego 
duszpasterstwa za coroczną organizację konkursu oraz dzieciom i rodzicom za wykonane palmy. O godz. 
1700 ostatnie już nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Dzisiaj przy wyjściu ze świątyni można 
nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci niepełnosprawne  i pracowników  OREW. 
2. Jutro od godz. 900 będziemy sprzątać naszą świątynię na święta, bardzo prosimy chętne osoby do 
pomocy w zamierzonych pracach. Po Mszy św. wieczornej przedświąteczna zbiórka dla wszystkich 
ministrantów i lektorów. Prosimy także byłych ministrantów o udział w liturgii Triduum Paschalnego. 
Jutro ze względu na spowiedź na Serbinowie kancelaria czynna po Mszy św. wieczornej. 
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy będą chrzcili swoje 
dzieci w najbliższym czasie. 
4. W Wielką Środę od godz. 900 będziemy kontynuować  przygotowywanie świątyni i jej otoczenia do 
świąt, dlatego bardzo prosimy chętnych parafian o pomoc. Od godz. 1400 odwiedziny chorych                     
w mieszkaniach. Prosimy zatem zgłosić tych chorych, których nie odwiedzamy w I piątki, a którzy pragną 
wyspowiadać się i przyjąć Komunię Św. z racji świąt. Chorych zapisanych na I piątki odwiedzimy bez 
zgłaszania. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Msza św. wieczorna                         
w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku Jezusa, a po niej nabożeństwo z błogosławieństwem.  
W środę o godz. 1900 w kościele OO. Dominikanów odbędzie się koncert muzyki pasyjnej „Stabat Mater”.  
5. Wielki Czwartek – to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Przed południem 
Msza Krzyżma w konkatedrze w Stalowej Woli z udziałem kapłanów i LSO. U nas Msza Wieczerzy Pańskiej 
o godz. 1800, po niej adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 2300. W tym dniu nie ma żadnej innej 
Mszy św. Grafik adoracji w czasie Triduum Paschalnego dla poszczególnych wspólnot i grup jest 
wywieszony na tablicy ogłoszeń, prosimy o zapoznanie się z nim i przygotowanie adoracji. 
6. W Wielki Piątek Męki Pańskiej adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz. 700 rano. O godz. 1500 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, na które prosimy przynieść z sobą krzyże. O godz. 1740 rozpoczęcie 
Nowenny do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej  i przeniesienie Pana Jezusa do 
Grobu Pańskiego oraz odśpiewanie trzech części Gorzkich Żali. Adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 
2400. W tym dniu obowiązuje post ścisły: jakościowy i ilościowy. Niech w tym dniu towarzyszy nam 
modlitwa, skupienie i głęboka zaduma nad Tajemnicą Śmierci Chrystusa. O godz. 1200 w Parku Dzikowskim 
odbędzie się Droga Krzyżowa przygotowana przez młodzież. W Wielki Piątek z ramach  akcji „Noc 
konfesjonałów”, będziemy dyżurować w konfesjonale od godz. 2000 do godz. 2400. 
7. W Wielką Sobotę adoracja Pana Jezusa w Grobie od godz. 700 do Liturgii Wigilii Paschalnej. Od godz. 
900 do godz. 1400 co pół godziny poświęcenie pokarmów wielkanocnych. O godz. 1840 Nowenna do 
Bożego Miłosierdzia. O godz. 1900 rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej. Po niej nie będzie już 
adoracji, ale pamiętajmy, że jest to święta Noc Zmartwychwstania Pańskiego. Na liturgię Wigilii prosimy 
przynieść z sobą świece. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach Triduum Paschalnego, 
adoracjach i pobożnym nawiedzeniu Grobu Pańskiego.  
8. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 600 rozpocznie się procesja rezurekcyjna, a po niej 
Msza św. rezurekcyjna. Następne Msze św. będą o godz.: 900, 1030, 1200 i 1800. Nie będzie Mszy św.                   
o godz. 1600 . 
9. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary na potrzeby inwestycyjne parafii oraz za te złożone w ramach jałmużny 
wielkopostnej. „Bóg zapłać” również tym hojnym osobom, które przygotowały paczki dla osób w potrzebie. 
Młodzież  z grupy Bogu-mili rozniesie je do mieszkań w Wielki  Czwartek popołudniu.  
10. Naszą wdzięczność wyrażamy tym Parafianom, którzy posprzątali świątynię za tych parafian z ulicy 
Moniuszki, którzy nie zgłosili się do dyżuru. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 13 
przy ul. Moniuszki.  
11. Prezydent Miasta zaprasza samotnych i potrzebujących mieszkańców Tarnobrzega na Śniadanie 
Wielkanocne, które odbędzie się w Wielką Środę o godz. 1200 w hali MOSiR. W uroczystości weźmie udział            
ks. bp Krzysztof Nitkiewicz.  
12. Zachęcamy gorąco do zakupienia baranków wielkanocnych, z których dochód przeznaczony jest na dzieła 
prowadzone przez Caritas. Niech to będzie nasza forma jałmużny wielkopostnej. Zachęcamy również do 
nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest „Mały Gość Niedzielny” do którego dołączona płyta Arki Noego.  


