V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj o godz. 1730 nabożeństwo majowe z modlitwą do Bożego Miłosierdzia.
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, które odprawiane są codziennie
o godz. 1730. Podczas nich można przyjąć Komunię Św. Również po Mszy o godz. 1800 śpiewana
jest litania do Matki Bożej.
3. Jutro Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
4. We wtorek po Mszy św. wieczornej comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
5. W środę - 13 maja przypada 103 rocznica Objawień Fatimskich. Mszą św. o godz. 1800
rozpocznie się pierwsze w tym roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie. Jednakże ze względu
na ograniczenia związane z pandemią będzie wyjątkowo zmieniony porządek nabożeństwa.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem
majowym o godz. 1730, następnie Msza św. o Matce Bożej Fatimskiej, a po niej modlitwa
różańcowa. Nie będzie procesji fatimskiej.
6. W czwartek – 14.05. – święto św. Macieja, Ap. Papież Franciszek prosi, aby czwartek był
dniem modlitwy, postu oraz dzieł miłosierdzia w intencji o ustanie epidemii
i przezwyciężeniu jej konsekwencji. Dlatego prosimy wszystkich o podjęcie tego apelu.
O godz. 1700 w tej intencji rozpocznie się Godzina Święta połączona z modlitwą różańcową
o godz. 1715, po jej zakończeniu odprawione będzie nabożeństwo majowe. Po Mszy św.
odbędzie się spotkanie dla animatorów grup SKC.
7. W piątek we wspomnienie św. Zofii naszą modlitwą wdzięczności ogarnijmy naszą
zakrystiankę p. Zofię oraz wszystkie Solenizantki.
8. W sobotę – 16.05. – święto św. Andrzeja Boboli, k. m. - Patrona Polski. Po Mszy św.
wieczornej oddamy cześć św. Andrzejowi za Jego opiekę nad naszą parafią i udzielone zostanie
błogosławieństwo jego Relikwiami.
9. W przyszłą niedzielę – 17 dnia miesiąca, polecimy Boskiemu Dzieciątku nasze potrzeby na
Mszy św. o godz. 1800. Zachęcamy do napisania swych intencji i złożenia ich w skrzynce
z podziękowaniami i prośbami. Pamiętajmy, że praska Figurka Dzieciątka Jezus słynie z licznych
łask, których Jezus hojnie udziela wszystkim, którzy z wiarą zbliżają się do Niego.
10. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane na tacę, te indywidualne na potrzeby parafii,
oraz te przekazywane na konto bankowe parafii. To dzięki Waszym ofiarom udaje się na
bieżąco opłacać rachunki i utrzymywać parafię.
11. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 1-24 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 240 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w intencji tych parafian
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z tego samego bloku,
m od 25 do 47. Prosimy o dyżur w sobotę od godz. 800.
12. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty, aby oczyścić nasze serca z grzechów oraz
zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu o przyjęciu Komunii Św. wielkanocnej. Spowiadamy
codziennie rano przed Mszą św. oraz popołudniu od godz. 1730 w dezynfekowanych
systematycznie konfesjonałach.
13. W dalszym ciągu przypominamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, tzn. o koniecznym
dystansie między osobami, o bezpiecznym przyjmowaniu Komunii Św., o dezynfekowaniu
dłoni oraz noszeniu maseczek ochronnych. Pamiętajmy, że jest to wyraz szacunku dla życia
i zdrowia naszego i naszych bliźnich.
14. Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnobrzegu
ogłaszają nabór chętnych uczniów do klas pierwszych. Szczegóły w gablotce.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

