IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 31.03.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w IV niedzielę Wielkiego Postu, zwana niedzielą „ Laetare” - czyli radości, Kościół wzywa nas,
abyśmy nie zniechęcili się w trudnym dziele przemiany serc i naszego nawrócenia. O godz. 1700
nabożeństwo Gorzkich Żali i zakończenie nabożeństw do św. Józefa. Dziś młodzież z grupy „Bogumili” prowadzi kiermasz własnoręcznie wykonanych palm wielkanocnych. Dochód zostanie
przeznaczony na dzieła charytatywne.
2. Jutro rozpocznie się miesiąc kwiecień, w którym szczególnie przyzywać będziemy Bożego
Miłosierdzia, modląc się słowami koronki. Jutro po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie
Duszpasterstwa Nauczycieli. Serdecznie zapraszamy.
3. We wtorek – 02.04. przypada 14 rocznica śmierci św. Jana Pawła II.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. ucałowanie
relikwii św. Andrzeja Boboli i spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Na Mszy św. o godz. 1800 odbędzie się
obrzęd błogosławieństwa nowych lektorów z parafii naszego dekanatu Tarnobrzeg. W czwartek
i piątek o godz. 815 i 930 odbędą się spotkania rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły
Społecznej im. Małego Księcia.
6. W I piątek miesiąca kwietnia po porannej Mszy św. nabożeństwo Drogi Krzyżowej. W ten piątek
nie będzie odwiedzin chorych w mieszkaniach, bowiem odwiedziny odbędą się przed Świętami
w Wielką Środę O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci, po niej wystawienie Najświętszego
Sakramentu. Od godz. 1630 spowiedź pierwszo piątkowa. O godz. 1730 odbędzie się stacyjna Droga
Krzyżowa z modlitwą o dary Ducha Świętego dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Po Mszy
św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz. 1930 Droga Krzyżowa dla kandydatów do
bierzmowania z wszystkich grup. W ten piątek Drogę Krzyżową poprowadzi najstarsza grupa.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo pierwszo sobotnie. O godz. 1300 spotkanie grupy „Bogu-mili”.
8. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. głoszone będą nauki rekolekcyjne i w ten sposób
przygotujemy się do właściwych rekolekcji, które odbędą się w następnym tygodniu. Rekolekcje
poprowadzi ks. dr Bartosz Krzos – wikariusz parafii św. Józefa w Sandomierzu i wykładowca w WSD
w Sandomierzu. Program podamy w przyszłą niedzielę. Z racji I niedzieli miesiąca po nabożeństwie
Gorzkich Żali nastąpi zmiana tajemnic różańcowych. Na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci
klas III oraz ich rodziców. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy parafialnej bezpłatne porady prawne.
W przyszłą niedzielę odbędzie się charytatywny kiermasz ciast i ozdób świątecznych.
9. Jak co roku w Niedzielę Palmową odbędzie się nasz parafialny Konkurs na najładniejszą palmę
wielkanocną. Zachęcamy dzieci i rodziców do wykonania palm i udziału w tym konkursie
z nagrodami. Wykonane palmy prosimy składać do 12 kwietnia w Świetlicy Parafialnej. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.
10. Osoby, które podjęły Duchową Adopcję, a nie zwróciły wypełnionych deklaracji, prosimy
o przyniesienie ich do zakrystii w najbliższym tygodniu.
11. W najbliższy piątek z parafii św. Barbary wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa do Sulisławic.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 2200. Zapisy w parafii św. Barbary.
12. Prezydent Miasta Tarnobrzega serdecznie zaprasza na Kiermasz Zdrowia i Urody, który odbędzie
się 7 kwietnia w Hali MOSiR, w godz. od 1100 do 1600. W ramach kiermaszu odbędą się różne
bezpłatne badania profilaktyczne.
13. „Bóg zapłać” tym Paniom, które bezinteresownie posprzątały naszą świątynię, ponieważ
z wyznaczonego bloku nikt się nie zgłosił. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 12
przy ul. Kochanowskiego. Dziękujemy również tym Panom, którzy pomagali w pracach
porządkowych podczas wycinki uschłych drzew przy kościele i w parku.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków wielkanocnych oraz prasy katolickiej.

