I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 01.03.2020.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Włączmy się w jego głębokie przeżycie przez intensywniejszą
modlitwę osobistą i wspólnotową, poprzez post i jałmużnę. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich
Żali z kazaniem pasyjnym oraz zmianą tajemnic różańcowych. Zapraszamy na to wielkopostne
nabożeństwo dorosłych, młodzież i dzieci. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne
porady prawne. O godz. 1845 katecheza dla młodzieży i dorosłych. Zapraszamy.
2. W miesiącu marcu modlić się będziemy za przyczyną św. Józefa – Oblubieńca NMP w intencji
Kościoła i naszej parafii o godne przeżycie Wielkiego Postu.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
4. W środę - 04.03. – święto św. Kazimierza, Królewicza. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem do przeczystego Serca św. Józefa. O godz. 1845
kolejna katecheza.
5. W I czwartek miesiąca o 1700 Godzina Święta. W czwartek przypada 31 rocznica sakry bpa
seniora Edwarda Frankowskiego.
6. W I piątek miesiąca po Mszy św. porannej Droga Krzyżowa. Od godz. 1400 odwiedziny chorych
w mieszkaniach. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci. Możliwość spowiedzi od godz. 1630.
O godz. 1730 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Prosimy o przygotowanie i prowadzenie
rozważań podczas nabożeństw drogi krzyżowej grupy parafialne. Grafik jest wywieszony na
tablicy ogłoszeń. Jak co roku w miastach naszej diecezji odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w kolejnych kościołach stacyjnych. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo
pierwszo sobotnie.
8. W przyszłą niedzielę – II Wielkiego Postu przypada dzień pamięci i solidarności
z misjonarzami oraz zbiórka ofiar do puszek na Dzieło Pomocy Misjom – Ad Gentes. Ofiary
składane na tacę w sposób szczególny przeznaczone będą na inwestycje parafialne.
9. Przypominamy, że w nawie bocznej wyłożona jest Parafialna Księga Trzeźwości. Osoby chętne do
podjęcia abstynencji od alkoholu na czas Wielkiego Postu proszone są o wpisanie się do niej.
10. W tych dniach chętne dzieci otrzymały, bądź otrzymają w szkole na katechezie skarbonki
wielkopostne Caritas, do których będą mogły składać swe ofiary. Proponujemy także, aby całe
rodziny i osoby dorosłe zabrały sobie skarbonki Caritas, które są wyłożone na stoliku za ławkami
i czasie Wielkiego Postu składały do nich jałmużnę wielkopostną. Można również szczególnie w tym
czasie złożyć jałmużnę do skarbony na „Chleb św. Antoniego”.
11. Trwają nadal katechezy dla młodzieży i dorosłych, a odbywają się w niedziele i środy
o godz. 1845. Zachęcamy do skorzystania z tej formy nowej ewangelizacji.
12. W dniu 28 marca w TDK o godz. 1200 wyświetlony będzie film pt. „Najświętsze Serce”. Cena
biletu przy zbiorowym wyjściu wynosi 10 zł. Zachęcamy Parafian do udziału w tym wyjątkowym
filmie i prosimy zapisać się na listę w zakrystii oraz dokonać wpłaty i odebrać bilet.
13. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas. Ulotki
informacyjne znajdują się na stoliku za ławkami.
14. Gdyby ktoś zdecydował się na sponsorowanie witraża w nawie bocznej, to prosimy o zgłoszenie się
w tych dniach, ponieważ na wybranym witrażu wykonawcy umieszczą nazwiska ofiarodawców.
15. W dniach 6 – 7 marca w parafii św. Barbary odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla Róż
różańcowych. Chętnych prosimy o zgłoszenie się w zakrystii, bądź w parafii św. Barbary.
16. Katolicka Szkoła Podstawowa Tarnobrzegu wzaprasza w dniu 14 marca o godz. 1000 na Dzień
Otwarty. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.
17. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 20 za dyżur porządkowy i ofiarę
70 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki
dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 – 43. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy tym
wszystkim Parafianom, którzy w duchu wiary i solidarności za stan naszej wspólnej świątyni angażują się
w dyżury porządkowe lub też składają ofiary na kwiaty. Szkoda jednak, że wielu parafian chociaż korzysta
ze świątyni przy różnych okazjach za życia lub po też śmierci, nie poczuwa się w żaden sposób do
odpowiedzialności za nią.
18. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas, które wykonane są z białej czekolady oraz
do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest miesięcznik rodzin katolickich „Nasza Arka”.
19. List Ministra Zdrowia.

