II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 28.02.2021.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Komunikat na II Niedzielę Wielkiego Postu, „Ad Gentes” - Dzień Solidarności
z Misjonarzami /fragmenty/.
Zgodnie z usłyszaną zachętą po Mszy św. można dzisiaj złożyć ofiarę do puszek na rzecz
misji. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
2. W rozpoczynającym się jutro miesiącu marcu codziennie będziemy modlić się za
przyczyną św. Józefa w intencji Kościoła i rodzin naszej parafii. Przypominamy, że z racji
Roku Św. Józefa, możemy zyskiwać odpust zupełny w środy oraz każdego 19 dnia miesiąca.
Warunkiem ich zyskiwania jest odpowiednia dyspozycja naszego serca, bycie w łasce
uświęcającej oraz odmówienie stosownych modlitw.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO. O godz. 1845 centralna katecheza
zwiastująca istotę chrześcijaństwa, czyli Kerygmat – Dobrą Nowinę o Miłości Boga do
człowieka, objawioną w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa. Zapraszamy
serdecznie wszystkich, szczególnie tych, którzy potrzebują tej Dobrej Nowiny w swoim
życiu.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą do
Przeczystego Serca św. Józefa. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Rycerzy Kolumba.
5. W czwartek – 04.03. – przypada święto św. Kazimierza, Królewicza. Jest to
I czwartek miesiąca, dlatego o 1700 Godzina Święta z modlitwą o powołania. Po Mszy
św. o godz. 1845 kolejna ważna katecheza zawierająca drugą część Kerygmatu.
6. W I piątek miesiąca po Mszy św. porannej Droga Krzyżowa. O godz. 1630 Droga
Krzyżowa dla dzieci. Możliwość spowiedzi od godz. 1630. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu, o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla młodzieży i starszych. Po
Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. W ten piątek nie będzie odwiedzin
chorych w mieszkaniach, planujemy odwiedzić chorych w Wielkim Tygodniu przed
świętami. W tym dniu przypada rocznica konsekracji bpa Edwarda Frankowskiego,
pamiętajmy o nim w modlitwie.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św.
wieczornej nabożeństwo pierwszo sobotnie.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca na Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie
modlitewników dla dzieci komunijnych ze SP nr 3 oraz z innych szkół. O godz. 1700
Gorzkie Żale oraz zmiana tajemnic różańcowych.
9. Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa ogłasza nabór dzieci na nowy rok szkolny,
szczegóły na tablicy ogłoszeń. Od jutra trwa także rekrutacja dzieci do Przedszkola nr 6.
Odbywa się ona on – line poprzez Innowacyjny Tarnobrzeg. Szczegóły na stronie
internetowej Przedszkola oraz na Facebooku.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Kochanowskiego, m. od 25 – 48 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 300 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 6 przy ul.
Kochanowskiego, m. od 1 - 24.
11. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych, z których dochód przeznaczony jest
na dzieła prowadzone przez Caritas. Ze stolika można jeszcze zabrać sobie skarbonkę
i składać do niej jałmużnę wielkopostną. Zachęcamy również do nabycia i czytania prasy
katolickiej, jest okolicznościowe czasopismo ChiT, tym razem poświęcone św. Józefowi.
Można je sobie zabrać składając dowolną ofiarę.

