VII NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.02.2020. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś rozpoczyna się 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, przeżywany pod hasłem:
„Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach”. Zachęcamy, aby na rozpoczynający się Wielki Post podjąć
abstynencję od alkoholu i wpisać się do wystawionej w najbliższych dniach na ołtarzu przy Dzieciątku
Jezus Księgi Trzeźwości. Dziś o godz. 1730 nieszpory niedzielne połączone z modlitwą ekspiacyjną za
grzechy przeciw godności ludzkiej. Po Mszy św. wieczornej centralna katecheza z cyklu zwiastowania
Dobrej Nowiny podczas której ogłoszony będzie kerygmat. Zapraszamy serdecznie.
2. Jutro o godz. 1730 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. Po Mszy św. zbiórka dla LSO.
Również jutro po Mszy św. wieczornej w Świetlicy Parafialnej odbędzie się organizacyjne spotkanie
w sprawie tegorocznego Pikniku Rodzinnego, który zaplanowany jest na niedzielę 24 maja. Bardzo
prosimy o przybycie przedstawicieli parafialnych wspólnot oraz osoby które pragną pomóc w organizacji
tegorocznego Pikniku. Również osoby z ciekawymi pomysłami mile widziane na spotkaniu.
3. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko życiu.
4. W Środę Popielcową rozpocznie się święty czas Wielkiego Postu. Podejmijmy ten kolejny dar
Wielkiego Postu i chciejmy przeżyć go w duchu chrześcijańskim. Tego dnia obowiązuje post ścisły, czyli
jakościowy i ilościowy i dotyczy on wszystkich w przedziale wieku od 18 do 60 lat. Msze św.
z obrzędem posypania głów popiołem będą sprawowane w tym dniu o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Po
Mszy św. o godz. 1630 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy wieczornej o godz.
1845 kolejna ważna katecheza, w której usłyszymy drugą część kerygmatu, czyli to, co jest sednem
chrześcijaństwa. O godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski. Od Środy Popielcowej
rozpoczną się kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty. Taca z tego dnia przeznaczona jest na Caritas.
5. W czwartek o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy alkoholizmu.
6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla
dzieci oraz dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Drodze Krzyżowej na Serbinów. Po Mszy
św. wieczornej wyruszymy ze świątyni do figury Serca Pana Jezusa na Serbinowie, odprawiając
ulicami naszego miasta Drogę Krzyżową w duchu wynagrodzenia i prosząc o dar trzeźwości dla
naszej tarnobrzeskiej społeczności. Tam ok. godz. 1930 przy figurze spotkają się wszystkie parafie
i po wspólnej modlitwie wrócimy do domów. Zachęcamy gorąco do udziału w tym nabożeństwie
wszystkich mogących podjąć się trudu wędrowania. Piątek to Dzień modlitwy i pokuty za grzechy
seksualnego wykorzystywania nieletnich.
7. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. Na Mszę św. 1200 podczas której odbędzie się
poświęcenie modlitewników, prosimy dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii Św. oraz ich
rodziców. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i zmianą tajemnic
różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 bezpłatne porady prawne.
8. W sobotę 21 marca o godz. 1200 w TDK będzie wyświetlony film pt. „Najświętsze Serce”. Gorąco
zachęcamy do obejrzenia tego wyjątkowego filmu o kulcie NSPJ. Chętne osoby prosimy o zapisanie się
na listę w zakrystii i wpłatę 10 zł za bilet.
9. W miesiącu maju planowana jest pielgrzymka z naszego dekanatu do Rzymu na organizowane 17 maja
obchody setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Gdyby ktoś był chętny do udziału w niej, to prosimy
o zgłoszenie się w zakrystii w ciągu najbliższych dwóch tygodni, bowiem wyjazd ten uwarunkowany jest od
liczby chętnych osób.
10. W niedzielę 7 czerwca odbędzie się w Warszawie beatyfikacja Sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego.
Z naszego dekanatu jest organizowany wyjazd autokarem. Można również organizować wyjazd we własnym
zakresie. Do 20 marca prosimy o zgłoszenie się chętnych do udziału w tych uroczystościach, bowiem musimy
zamówić karty wstępu na Mszę św. oraz karty parkingowe dla autokarów i samochodów osobowych. Koszt
wyjazdu autokarem wynosi 40 zł od osoby, dlatego prosimy o wpłacenie przy zapisie zaliczki w kwocie 20 zł.
11. Na stoliku za ławkami znajdują się ulotki informujące o możliwości wsparcia naszego Parafialnego
Zespołu Caritas 1% podatku.
12. W przedsionku świątyni oraz na stoliku za ławkami znajdują się plakaty z projektem witraży w nawie
wejściowej oraz ich wyceną. Podajemy to do wiadomości Parafian, bowiem może ktoś chciałby ufundować
wybrany witraż z umieszczeniem na nim swego nazwiska lub nazwy wspólnoty. Oczywiście kwoty są nie małe,
stąd jest to propozycja, którą podajemy do rozważenia.
13. Przedszkole nr 1 zaprasza rodziców i dzieci na Dzień Otwarty, który odbędzie się 25 lutego w godz. od 1530
do 1730. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 100 zł.
Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bloku nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 do 20.
15. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się”.

