III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 01.05.2022. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza pierwsza niedziela miesiąca maja jest VI Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego.
W tym roku czytana jest Ewangelia wg św. Łukasza. Ta niedziela rozpoczyna XIV Ogólnopolski Tydzień
Biblijny. W tym roku przeżywamy go pod hasłem: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”.
Zachęcamy, aby dzisiaj i w trwającym Tygodniu Biblijnym sięgnąć po Księgę Pisma Świętego i przeczytać
codziennie chociaż fragment w/w Ewangelii. Dzisiaj rozpoczynamy także nabożeństwa majowe. O godz.
1700 modlitwa różańcowa, litania i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy
parafialnej bezpłatne porady prawne.
2. Codziennie za przyczyną Matki Bożej, słowami Litanii Loretańskiej będziemy polecać Jezusowi nasze
ważne sprawy i uczyć się od Maryi całkowitego oddania się Bogu i służby bliźnim. Nabożeństwo majowe
będzie odprawiane o godz. 1730, po nim sprawowana będzie Msza św. wieczorna. Zapraszamy do
uczestnictwa w tych nabożeństwach dzieci, młodzież oraz dorosłych.
3. Jutro – 02.05. – wsp. św. Atanazego bpa i dK. Jest to dzień flagi Rzeczypospolitej.
4. We wtorek – 03.05. – uroczystość NMP Królowej Polski i Święto Konstytucji 3 Maja. Porządek Mszy
św. jak w niedzielę. O godz. 1730 nabożeństwo majowe i ponowienie Aktu Oddania Polski pod opiekę
Matki Bożej. Jak co roku Msza św. w intencji Ojczyzny w kościele OO. Dominikanów o godz. 930, po niej
manifestacja patriotyczna na Placu Bartosza Głowackiego.
5. W środę – 04.05. – wsp. św. Floriana - Patrona Strażaków. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
połączona z nabożeństwem majowym i modlitwą do Przeczystego Serca św. Józefa. O godz. 1600 i 1845
próby dla dzieci komunijnych ze SP nr 3 oraz innych szkół.
6. W I czwartek miesiąca o 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem majowym. W tym dniu
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Z tej racji,
a także z racji 40 – lecia Koła PSONI w Tarnobrzegu, Mszę św. o godzinie 1000 w naszej świątyni
sprawował będzie ks. biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz. O godz. 1845 próba dla dzieci ze SSP.
W czwartek w kościele OO. Dominikanów nastąpi zakończenie dekanalnego kongresu eucharystycznego.
O godz. 1700 nieszpory i procesja na rynek miasta, a po niej o godz. 1800 Msza św.
7. W I piątek miesiąca – 06.05. – święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba. Od godz. 1400 odwiedziny
chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo
piątkowa. O godz. 1730 nabożeństwo majowe z modlitwą do NSPJ. Po Mszy św. spotkanie Straży
Honorowej NSPJ.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie KPRM. O godz. 1730 nabożeństwo majowe. Po Mszy św.
wieczornej nabożeństwo pierwszo sobotnie. Zachęcamy do praktykowania szczególnie od maja do
października nabożeństwa „Pięciu I sobót miesiąca”, jako wynagrodzenie za grzechy przeciwko
Niepokalanemu Sercu Maryi.
9. W przyszłą niedzielę - Dobrego Pasterza, rozpocznie się Tydzień Modlitw o powołania do służby
w Kościele. Uroczystość odpustowa w parafii Mokrzyszów. Z racji II niedzieli miesiąca, ofiary składane na
tacę przeznaczone będą szczególnie na nasze inwestycje parafialne.
10. Caritas naszej Diecezji zachęca do udziału w akcji „Paczka dla Ukrainy”. Polega ona na pomocy rodziny
z Polski rodzinie na Ukrainie. Ma to być swego rodzaju „paczka przetrwania.” Gdyby ktoś zdecydował się
na udział w tej akcji pomocowej, to proszony jest o zabranie sobie ze stolika kartki z instrukcją jak należy
przygotować taką paczkę, drugą kartkę z listą produktów, które należy w niej umieścić oraz listu do
odbiorców paczki. Następnie prosimy zapisać się na listę, abyśmy zamówili odpowiednią ilość pudeł,
ponieważ są one oznaczone specjalnym logo. Sprawa jest pilna, ponieważ na pomoc oczekują ludzie i my
musimy paczki dostarczyć do 15 maja, a Caritas chce przekazać je na Ukrainę na Dzień Matki.
11. Państwowa Szkoła Muzyczna w Tarnobrzegu ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023. Szczegóły na
plakacie i stronie internetowej szkoły.
12. Informujemy, że wracamy do poprzednich form sprawowania sakramentu pokuty, otóż
w tygodniu księża spowiadają w swoich wyznaczonych konfesjonałach, natomiast w niedzielę i święta
dyżur pełnić będziemy w konfesjonale zamkniętym pod chórem.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Waryńskiego, m. od 1-24 za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 150 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w intencji tych parafian w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 25 do 47.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

