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1. Trwa czas Wielkiego Postu, nie zapominajmy, że jest on czasem powagi, pokuty i modlitwy. 

Dzisiejsza niedziela to Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, dlatego ofiary 

złożone dzisiaj do puszek wystawionych w świątyni,  przeznaczone są na Dzieło Pomocy Misjom 

– Ad gentes. Gorąco dziękujemy za składane ofiary, poprzez które mamy udział w dziele misyjnym 

Kościoła. Pamiętajmy także w naszych modlitwach o polskich misjonarzach, którzy pracują w 98 

krajach świata. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. O godz. 1845 

przedostatnia katecheza z cyklu zwiastowania Dobrej Nowiny. Zachęcamy do udziału.   

2. Jutro Msza święta wieczorna i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. 

Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla Liturgicznej Służby Ołtarza. 

3. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła. W tym dniu 

rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Jozefa.  

4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. wieczornej 

ucałowanie relikwii św. Andrzeja Boboli oraz spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. O godz. 

1845 ostatnia katecheza dla młodzieży i dorosłych.  

5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Na Mszy św. o godz. 

1800 odbędzie się obrzęd błogosławieństwa nowych lektorów naszego tarnobrzeskiego dekanatu. 
Po Mszy św. wieczornej comiesięczne spotkanie SKC. W czwartek naszą modlitwą otoczmy naszego 

organistę p. Grzegorza w dniu jego imienin.  

6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga Krzyżowa 

adresowana dla dzieci i ich opiekunów. O godz. 1730 Droga Krzyżowa dla młodzieży                            

i dorosłych. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Na Mszę św. o godz. 1800 

zapraszamy Straż Honorową z racji 157 rocznicy powstania Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ 

oraz Koło Przyjaciół Radia Maryja z racji 13 dnia miesiąca. Po Mszy św. wieczornej spotkanie 

grupy młodzieżowej Bogu-mili. W piątek przypada 7 rocznica wyboru papieża Franciszka.  

7. W przyszłą niedzielę młodzież z grupy wolontariackiej Bogu-mili będzie prowadziła kiermasz palm 

wielkanocnych.  

8. Zachęcamy w czasie tegorocznego Wielkiego Postu do obejrzenia pięknego  filmu pt.: „Najświętsze 

Serce”, który będzie wyświetlany w kinie Wisła TDK od 20 marca. Z naszej parafii organizujemy 

wspólnie z parafią św. Barbary zbiorowe wyjście w dniu 28 marca na godz. 1200. Zapisy i odbiór 

biletów na ten seans w zakrystii, ale można również pójść do kina w innym dogodnym czasie. 

Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  

9. Przypominamy, że do 20 marca można zgłaszać chęć udziału w uroczystości beatyfikacji sł. B. 

Kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca br. w Warszawie. Zainteresowanych 

wyjazdem autokarem, prosimy o zapisanie się w zakrystii i wpłatę zaliczki w kwocie 20 zł. Osoby 

planujące wyjazd we własnym zakresie, również prosimy o zgłoszenie, bowiem musimy zamówić 

karty wstępu oraz karty parkingowe.  

10. Dyrektor Przedszkola nr 6 informuje, że trwają zapisy dzieci do wszystkich grup na rok szkolny 

2020/2021. 

11. Zachęcamy do przekazania 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas. Ulotki 

informacyjne znajdują się na stoliku za ławkami. 

12. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu prac remontowych, jak również 

za ofiary przeznaczone na wykonanie witraży w nawie bocznej. Na chwilę obecną mamy 

ofiarodawców  na wykonanie 3 witraży. Ich montaż zaplanowany jest przed świętami Wielkanocnymi. 

13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 21 – 43 za pełniony dyżur 

porządkowy i ofiarę 300 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym 

tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 5 przy ul. Waryńskiego.  

14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas oraz do nabycia i czytania prasy 

katolickiej. 
 


