VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - 24.05.2020.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W dzisiejszą uroczystość wpatrujemy się w Chrystusa wstępującego w Niebo, który
wskazuje nam właściwy kierunek i obdarza mocą oraz odwagą, abyśmy krocząc po
ziemskiej drodze, z Nim zdążali ku naszej wiecznej Ojczyźnie, którą jest Niebo.
Dziś o godz. 1700 modlitwa SKC do MB Królowej Przenajdroższej Krwi oraz nabożeństwo
majowe i nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego o godz. 1730.
Wspólnota dla Intronizacji NSPJ naszej parafii trwa dzisiaj na całodobowej modlitwie
w intencji naszej Ojczyzny. Zachęcamy do włączenia się tę intencję modlitewną.
2. Przed nami ostatni tydzień maja. Przez trwającą nowennę przygotowujemy się na
uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach majowych
w kościele o godz. 1730 oraz do modlitwy litanią loretańską do Matki Najświętszej
w naszych domach.
3. Jutro w ramach nabożeństwa majowego modlitwa wynagradzająca za grzechy przeciwko
życiu oraz modlitwa duchowej adopcji.
4. We wtorek – 26.05. – wsp. św. Filipa Nereusza, k. W tym dniu przypada Dzień Matki.
Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych matkach, tych żyjących i tych, które Bóg
powołał do siebie. O godz. 2100 comiesięczny Apel Jasnogórski. Z wdzięcznością wobec
naszej Niebieskiej Matki zgromadźmy się licznie na tym Apelu. Po Mszy św. wieczornej,
o godz. 1845 odbędzie się zaplanowane spotkanie rodziców dwójek klasowych ze SSP
oraz SP nr 3, na którym zostanie ustalony ostateczny termin I Komunii świętej dzieci klas
III. Ze względu na panującą epidemię forma I Komunii Św. dzieci musi zostać w tym roku
zmodyfikowana i dostosowana do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym.
6. W piątek – 29.05. – wsp. Św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.
7. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu
wielkanocnego. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i Komunii Św.
wielkanocnej tych parafian, którzy ze względu na epidemię nie uczynili tego na Święta
Zmartwychwstania Pańskiego.
8. Planowany na maj Sakrament bierzmowania zostaje przesunięty na jesień, termin
podamy w stosownym czasie.
9. Osoby, które wpłaciły pieniądze na film poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa,
zaplanowany w miesiącu marcu oraz te osoby, które wpłaciły zaliczkę na wyjazd do
Warszawy, mogą odebrać sobie te pieniądze w zakrystii.
10. Narzeczeni przygotowujący się do zawarcia małżeństwa mogą odbyć kurs
przedmałżeński w formie nadzwyczajnej, który odbędzie się w dniach 13 i 20 czerwca br.
w parafii OO. Dominikanów w Tarnobrzegu. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie internetowej klasztoru.
11. Dziękujemy serdecznie tym osobom, które posprzątały naszą świątynię oraz
parafianom z bl. nr 9 przy ul. Waryńskiego za złożoną ofiarę 290 zł z racji dyżuru. Msza św.
w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian
z bl. nr 10 przy ul. waryńskiego, m. od 1 – 24.
12. Dziękujemy za wszystkie ofiary i bezinteresowne prace na rzecz naszej parafii.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

