V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 21.03.2021 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela - V Wielkiego Postu zmienia charakter tego okresu liturgicznego, mianowicie nabiera
on charakteru pasyjnego i skupia naszą uwagę na rozważaniu Męki Pańskiej. Dziś nabożeństwo Gorzkich
Żali o godz. 1700. Do wystawionych puszek można dziś złożyć ofiarę na remont prowadzonego przez siostry
Służebniczki DPS dla niepełnosprawnych intelektualnie chłopców w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie.
2. W trwającym Tygodniu Modlitw o Ochronę Życia, modlimy się codziennie za wstawiennictwem św.
Józefa w tych intencjach.
3. Codziennie pełnimy dyżur w konfesjonale przed poranną Mszą św. oraz popołudniu od godz. 1700.
Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty, bowiem nie będzie parafialnej spowiedzi
przedświątecznej organizowanej w jednym dniu.
4. Jutro po Mszy wieczornej zbiórka dla LSO.
5. W środę – 24.03. - obchodzony jest Narodowy Dzień Życia. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja,
połączona z modlitwą do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Po Mszy św. spotkanie dla
Rycerzy Kolumba.
6. W czwartek – 25.03 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy tę uroczystość jako Dzień
Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, dlatego na Mszy św. wieczornej
modlić się będziemy o umiłowanie każdego życia ludzkiego oraz dokonamy aktu podjęcia Duchowej
Adopcji. Chętni do podjęcia tego aktu proszeni są o zabranie ze stolika deklaracji Duchowej Adopcji oraz
gazetki informacyjnej. Wypełnione deklaracje prosimy przynieść w czwartek na Mszę św. o godz. 1800.
Prosimy także o przyniesienie z sobą świec. O godz. 1730 odbędzie się nabożeństwo wynagradzająco –
błagalne w intencji życia.
7. W piątek rozpoczniemy nasze wielkopostne rekolekcje parafialne. Program rekolekcji jest
umieszczony na tablicy ogłoszeń, w gablocie i na stronie internetowej. Rekolekcje poprowadzi w tym
roku ks. dr hab. Jacek Goleń - profesor KUL. Na Mszach św. w sobotę będzie można złożyć ofiarę na
koszty związane z rekolekcjami.
PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH:
26.03. – PIĄTEK
godz. 1630 – Droga Krzyżowa dla dzieci i ich opiekunów
godz. 1700 – spowiedź święta
godz. 1730 – Droga Krzyżowa dla dorosłych
godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie rekolekcji
godz. 1900 – Spotkanie rekolekcyjne dla kandydatów do bierzmowania/ kl. VI, VII i VIII/
godz. 2100 – Apel Jasnogórski
27.03. – SOBOTA
godz. 730 – spowiedź święta
godz. 800 – Msza św. z nauką dla starszych i chorych
godz. 1700 – spowiedź święta
godz. 1730 – Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 1900 – Nauka stanowa dla małżonków i rodziców
28.03. – NIEDZIELA PALMOWA
godz. 730 – Msza św. z nauką dla wszystkich
godz. 900 – Msza św. z nauką dla wszystkich
godz. 1030 – Msza św. z nauką dla wszystkich
godz. 1200 – Msza św. z nauką dla wszystkich
godz. 1700 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji
Przypominamy i zachęcamy tych parafian, którzy nie mogą ze względu na epidemię brać udziału
w liturgiach w kościele do korzystania z transmisji, która odbywa się codziennie z naszej świątyni na
kanale Youtube. Wystarczy wejść na stronę internetową parafii i wybrać zakładkę „Na żywo”.
8. W Niedzielę Palmową na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm. Nie będzie tym roku konkursu
palm oraz tradycyjnej procesji z palmami. Pamiętajmy także, iż za tydzień nastąpi zmiana czasu.
9. Zachęcamy do złożenia jałmużny wielkopostnej i przypominamy dzieciom i dorosłym, którzy zabrali
skarbonki wielkopostne Caritas, aby składali do nich swój dar dla potrzebujących.
10. „Bóg zapłać” tym osobom, które w ubiegłym tygodniu posprzątały dwukrotnie naszą świątynię za tych
parafian z bl. nr 12 przy ul. Kochanowskiego, którzy nie zgłosili się na swój dyżur. W tym tygodniu prosimy
o dyżur w świątyni parafian z bl. nr 13 przy ul. Moniuszki.
11. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych Caritas oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
kwartalnika „Idźmy do Józefa”.

