
NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 23.05.2021.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną też „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres wielkanocny. 
Katolicy, którzy nie przystąpili jeszcze do wielkanocnej spowiedzi i Komunii św., mogą ten 
obowiązek wiary wypełnić do przyszłej niedzieli. Dziś nabożeństwo majowe o godz. 1730.  Do 
wystawionych puszek można dziś złożyć ofiarę na Instytut Teologiczny w Sandomierzu.  
2. Jutro – 24.05. - przypada drugi dzień Zielonych Świąt – Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. 
będą o godz. 700, 900 i 1800.  O godz. 1700 modlitwa SKC do MB Królowej Przenajdroższej Krwi.               
O godz. 1730 nabożeństwo majowe. Zachęcamy do uczestnictwa w jutrzejszych Mszach św.  

3. We wtorek na nabożeństwie majowym o godz. 1730 modlitwa przebłagalna za grzechy przeciwko 
życiu. O godz. 1530 pierwsza próba przed I Komunią św. dla dzieci z kl. III a i dzieci z innych szkół, 
o godz. 1630 próba dla dzieci z kl. III b oraz po Mszy św. o godz. 1845 dla dzieci z kl. III c.  
4. W środę – 26.05. – wsp. Św. Filipa Nereusza, k.  Jest to  Dzień Matki, zatem otoczmy naszą 
modlitwą wszystkie matki, żyjące i zmarłe. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja, połączona                    
z nabożeństwem majowym O godz. 2100 odbędzie się Apel Jasnogórski. Z wdzięcznością wobec 
naszej Niebieskiej Matki zgromadźmy się licznie na tym Apelu. O godz. 1600 i 1845 próby dla dzieci 
ze SSP im. Małego Księcia.  
5. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To święto 
jest szczególną zachętą do dziękczynienia za kapłaństwo, do modlitwy o nowe powołania do 
kapłaństwa i zaproszeniem dla nas wszystkich, by głębiej przeżywać Eucharystię. Na Mszy św. 
wieczornej wspólnie ze SKC modlić się będziemy w intencji kapłanów posługujących w naszej 
wspólnocie parafialnej, wspominając kolejne rocznice ich święceń. Szczególnie naszą modlitwą 
otoczmy ks. Tomasza, który świętuje w tym roku 10 rocznicę święceń. O godz. 1530 próba dla dzieci 
z kl. III c, o godz. 1630 dla kl. III b  i o 1845 dla kl. III a oraz dzieci z innych szkół.  
6. W piątek przypada 40 rocznica śmierci sł. B. kard. Stefana Wyszyńskiego. O godz. 1630 odbędzie 
się próba dla dzieci rocznicowych ze SSP oraz klasy IV a i IV d SP nr 3, a po Mszy św. o godz. 1845 
próba dla dzieci z kl. IV b i IV c.  
7. W sobotę – 29.05. – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz.  O godz. 1530 nabożeństwo pokutne                      
i spowiedź dla wszystkich dzieci rocznicowych oraz ich rodziców. Po Mszy św. wieczornej prosimy 
rodziców dzieci rocznicowych o przygotowanie świątyni i jej obejścia na uroczystość Rocznicy 
Komunii św.        
8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. Na Mszy św. o godz. 1030 oraz 
1200 dzieci klas IV SSP i SP nr 3 będą przeżywać I Rocznicę Komunii św. Zapraszamy dzieci i ich 
rodziców do wspólnego dziękczynienia za dar Jezusa Eucharystycznego. Prosimy uczestników tych 
Mszy św., aby w tym dniu wybrali sobie inną godzinę udziału we Mszy św.  
9. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o rekrutacji na bezpłatne studia prawnicze w Wyższej 
Szkole Wymiaru Sprawiedliwości. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z ofertą.  
10. Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 5 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur w świątyni oraz ofiarę 
472 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w intencji tych parafian w środę o godz. 700. W tym tygodniu 
prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 6 przy ul. Skalna Góra. Dziękujemy również tym 
parafianom, którzy pielęgnują rabatki kwiatowe oraz nasz park parafialny.  
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest „Mały Gość Niedzielny” dla dzieci. 
12. Komunikat dotyczący trwającego Spisu Powszechnego: Obowiązkową formą Spisu jest 
samospis internetowy na stronie spis.gov.pl. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, 
na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99. Jeśli ktoś dokonał samospisu przez Internet może 
wziąć udział w loterii i wygrać atrakcyjne nagrody. W Tarnobrzegu funkcjonuje Gminne Biuro 
Spisowe, które mieści się przy ul. Mickiewicza 7a (tel. 571 313 710 lub 15 8181 525). 
Rachmistrzowie spisowi realizują połączenia z dwóch numerów telefonów: 22 828 88 88 oraz 
numer infolinii spisowej 22 279 99 99. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział 
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 
 
 


