VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 16.05.2021. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza uroczystość ukazuje nam Chrystusa wstępującego w Niebo, który wskazuje nam
właściwy kierunek i obdarza nas mocą oraz odwagą, abyśmy krocząc po ziemskiej drodze życia,
z Nim zdążali ku naszej niebieskiej Ojczyźnie. Dziś z racji przypadającego wspomnienia św. Andrzeja
Boboli po Mszy św. błogosławieństwo jego Relikwiami. Wolontariusze z Katolickiego
Stowarzyszenia Wolontariatu prowadzą dzisiaj zbiórkę ofiar na rzecz Domu im. Św. Matki Teresy
z Kalkuty, który w naszym mieście funkcjonuje od 2014 roku i niesie pomoc osobom
potrzebującym, chorym, niepełnosprawnym oraz w podeszłym wieku. Zachęcamy do wsparcia.
O godz. 1730 nabożeństwo majowe połączone z nowenną.
2. Przeżywając miesiąc maj zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach majowych,
które odprawiane są w dni powszednie o godz. 1730. Również odprawiamy w tym tygodniu
Nowennę do Ducha Świętego.
3. Jutro – 17 dzień miesiąca i nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus. O godz. 1710
godzinki, następnie nabożeństwo majowe. O godz. 1800 Msza św. w intencjach poleconych
Dzieciątku, a po Mszy św. błogosławieństwo figurką Dzieciątka Jezus. Po Mszy św. zbiórka dla LSO.
O godz. 1900 spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci komunijnych ze SSP, SP nr 3 oraz
z innych szkół. Komunia św. dla tych dzieci odbędzie się w sobotę i niedzielę 5 i 6 czerwca
w grupach klasowych. Prosimy rodziców o obecność na jutrzejszym spotkaniu.
4. We wtorek na Mszę św. wieczorną i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania
z klasy VI. O godz. 1900 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci klas IV dotyczące organizacji
rocznicy I Komunii św., która odbędzie się w niedzielę 30 maja.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym. Z racji 19
dnia miesiąca Msza św. o św. Józefie i możliwość zyskania odpustu zupełnego. Na Mszę św.
i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy VIII. Przy tej okazji
informujemy, że sakrament bierzmowania planowany jest na miesiące jesienne i odbędzie się dla
dwóch najstarszych grup. W środę po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba.
6. W czwartek w naszej parafii odbędzie się Sztafeta modlitewna w intencji powołań kapłańskich.
Rozpoczęcie adoracją Najświętszego Sakramentu o godz. 1700 połączoną z nabożeństwem
majowym, następnie Msza św. pod przewodnictwem ks. profesora WSD z okolicznościową homilią.
W modlitwie towarzyszyć nam będą także klerycy z WSD Sandomierz oraz przedstawiciele LSO
z części parafii dekanatu. Zapraszamy także do udziału parafian, szczególnie przedstawicieli
wspólnot parafialnych. Na Msze św. wieczorną i spotkanie, prosimy kandydatów do
bierzmowania z klasy VII.
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 nie uczynili tego na Święta Zmartwychwstania Pańskiego.
8. Przy wyjściu ze świątyni znajdują się maseczki, które można zabrać dla siebie i rodziny. Maseczki
dotarły do naszego miasta za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, Prezydenta Miasta
Tarnobrzega oraz PSP w Tarnobrzegu.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
oraz za ofiarę 350 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w intencji tych parafian w środę o godz. 7 00.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 5 przy ul. Skalna Góra.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

