IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.03.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza IV niedziela Wielkiego Postu w tradycji Kościoła nazywana jest „Laetare”, czyli
niedziela radości. W połowie Wielkiego Postu, Kościół w ten sposób zaprasza nas, aby wytrwać
w codziennym trudzie przemiany serc, by owocnie uczestniczyć w tajemnicy Chrystusowej śmierci
i zmartwychwstania. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali i nowenna do św. Józefa.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie dwójek klasowych rodziców dzieci komunijnych. O godz.
1845 katecheza dla młodzieży i dorosłych.
2. We wtorek na Mszę św. wieczorną i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania
z klasy VI szkoły podstawowej.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Z racji 17 dnia miesiąca
Godzinkami o 1730 rozpocznie się Nabożeństwo do Dzieciątka Jezus z nowenną do św. Józefa. Msza
św. wieczorna w intencjach poleconych Boskiemu Dzieciątku Jezus. Na Mszę św. i spotkanie po niej
prosimy kandydatów do bierzmowania z kl. VIII.
4. W czwartek ostatnia katecheza z cyklu Zwiastowania Dobrej Nowiny. Zapraszamy do udziału.
4. W piątek – 19.03. – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. W tym dniu nie obowiązuje post od
potraw mięsnych. Po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 16 30 Droga
Krzyżowa dla dzieci oraz ich opiekunów, o godz. 1730 dla dorosłych. Na Mszę św. wieczorną
zapraszamy szczególnie wszystkich mężów i ojców. Przypominamy, że w tym dniu można zyskać
odpust zupełny. Na spotkanie o godz. 1845 prosimy kandydatów z klasy VII. O godz. 1900 odbędzie
się Droga Krzyżowa dla kandydatów do bierzmowania z kl. VI, VII i VIII. W piątek rozpocznie się
Tydzień Modlitw o ochronę życia, który potrwa do 25 marca.
5. W przyszłą - V niedzielę Wielkiego Postu rozpocznie się pasyjny charakter tego okresu, który
jeszcze bardziej przygotuje nas na ponowne przeżycie zbawczej Ofiary Jezusa.
7. Informujemy, że parafialne rekolekcje wielkopostne, jeśli nic nie stanie na przeszkodzie rozpoczną
się w czwartek 25 marca i będą trwały do Niedzieli Palmowej. Szczegółowy program podamy
w przyszłą niedzielę.
8. W związku z trwającymi ograniczeniami związanymi z epidemią nie będą organizowane
w parafiach naszego tarnobrzeskiego dekanatu wspólne spowiedzi parafialne, dlatego prosimy
o korzystanie z sakramentu pokuty podczas codziennych dyżurów księży w konfesjonale przed Mszą
św. lub podczas niej w niedziele. W tym tygodniu dyżurować będziemy w konfesjonale od godz.
1730, a od przyszłego tygodnia od godz. 1700 oraz w wyznaczonych godzinach podczas rekolekcji
i w Wielkim Tygodniu.
9. Przy obrazie Jezusa Miłosiernego znajduje się tzw. Wielkanocny Koszyczek Dobroci, a w nim
ponumerowane pisanki na których umieszczone są informacje o osobach oraz rodzinach i ich
potrzebach. Taką pisankę można zabrać do domu, przygotować prezent i do Niedzieli Palmowej
przynieść do kościoła oznaczając paczkę wybranym numerem.
10. Siostry Służebniczki NMP prowadzące DPS dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
niepełnosprawnych Intelektualnie w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie zwracają się z gorącą prośbą
o wsparcie finansowe na dokończenie remontu kolejnych mieszkań dla chłopców. Na stoliku za
ławkami znajdują się specjalne druki przekazów na które można wpłacić ofiarę, również w przyszłą
niedzielę będzie można złożyć do puszek dowolną ofiarę na ten cel. Zachęcamy do wsparcia.
11. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane dzisiaj na tacę oraz za wszystkie indywidualne ofiary
przekazywane na potrzeby parafii.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Kochanowskiego za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 100 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z bloku nr 12 przy ul. Kochanowskiego.
13. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która rozpocznie się w uroczystość
Zwiastowania NMP. Ze stolika za ławkami można zabrać sobie druk deklaracji duchowej adopcji oraz
specjalną gazetkę informacyjną.
14. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej oraz baranków wielkanocnych Caritas.

