II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 13.03.2022. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Trwa czas Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty
czas przeżyli z jak największym pożytkiem. Wpatrzeni w Chrystusa, który dla nas złożył w ofierze
swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze
i bliźnich. Pamiętajmy w modlitwach o cierpiących bliźnich na Ukrainie i wypraszajmy dar pokoju
dla tego kraju. Dzisiejsza niedziela dedykowana jest szczególnie wspieraniu działalności misyjnej
Kościoła, dlatego ofiary złożone dzisiaj do puszek wystawionych w świątyni, przeznaczone są na
Dzieło Pomocy Misjom – Ad gentes. Można również wysyłać przez cały rok na ten cel sms-y o
treści „MISJE” na numer 72032. Dziś także przypada 9 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Ojca
św. Franciszka. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i nowenna do św.
Józefa. Msza św. wieczorna z racji 13 dnia miesiąca w intencjach KPRM.
2. Codziennie modlimy się w Nowennie do św. Józefa w intencji Kościoła, pokoju na świecie oraz
w intencji całej naszej parafii.
3. Jutro Msza św. wieczorna i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po
Mszy św. wieczornej spotkanie dwójek klasowych dzieci komunijnych oraz LSO.
4. We wtorek na Mszę św. wieczorną i spotkanie formacyjne, prosimy kandydatów do
bierzmowania z kl. VII.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszę św.
i spotkanie formacyjne, prosimy kandydatów do bierzmowania z kl. VI.
6. W czwartek z racji 17 dnia miesiąca nasze comiesięczne nabożeństwo do Najświętszego
Dzieciątka Jezus. Rozpoczęcie Godzinkami o 1730.
7. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla
dzieci i ich opiekunów, o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla dorosłych, zaś o godz. 1900 dodatkowa
droga krzyżowa dla kandydatów do bierzmowania z klasy VI i VII. Stacyjna Droga Krzyżowa
odbędzie się w parafii Miechocin.
8. W sobotę – 19.03. – uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Dzień modlitw w intencji
wszystkich mężczyzn. Wspólnie z Rycerzami Kolumba oraz męską różą różańcową zapraszamy
mężczyzn na modlitwę różańcową o godz. 1730 i Mszę św. wieczorną. O godz. 1700 spotkanie
Rycerzy Kolumba.
9. W tarnobrzeskim kinie „Wisła” w dniach od 18 do 23 marca o godz. 1800 wyświetlany będzie film
pt. „Cud Guadalupe”. Jest to pierwsza fabularna kinowa opowieść o objawieniach MB z Guadalupe.
Zachęcamy do obejrzenia tego filmu.
10. Dziękujemy serdecznie za ofiary składane dzisiaj na tacę, za wszystkie indywidualne ofiary
przekazywane w kopertach na potrzeby parafii oraz za wszelkie bezinteresowne prace wykonane
dla naszej wspólnoty.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 1-24 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 250 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z tego samego bloku m. od 25 – 47.
12. Jak co roku zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która rozpocznie się
w uroczystość Zwiastowania NMP. Ze stolika za ławkami można zabrać sobie druk deklaracji
duchowej adopcji oraz specjalną gazetkę informacyjną poświęconą duchowej adopcji.
13. Przypominamy o możliwości wsparcia 1 % podatku Parafialnego Zespołu Caritas oraz budowę
Hospicjum w Miechocinie. Na stoliku znajdziemy stosowne ulotki.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, jest dzisiaj także specjalny numer „Gościa
Niedzielnego” poświęcony życiu i posłudze św. O. Pio. Można również nabywać baranki
wielkanocne Caritas. Ofiary składane przy tej okazji są jedną z form jałmużny wielkopostnej.
15. Życzymy wszystkim owocnego czasu Wielkiego Postu i dobrej niedzieli.

