
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.05.2019.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1.  Dziś o godz. 1730 nabożeństwo majowe.  
2. Zapraszamy wszystkich do udziału w pięknych nabożeństwach majowych, które 
odprawiane są w dni powszednie o godz. 1730.  
3. Od jutra do środy przypadają tzw. Dni Krzyżowe, czyli dni modlitw o urodzaje i za kraje 
głodujące. Jutro po Mszy wieczornej zbiórka dla LSO. Zapraszamy na nią także chłopców po               
I Komunii św., którzy chcieliby pełnić posługę ministranta. 
4. We wtorek – 24.05. – wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych. O godz. 1700 comiesięczne 
nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Po Mszy św., o godz. 1845 
próba dla dzieci rocznicowych ze SSP im. Małego Księcia.  
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym                     
i przebłagalnym za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św., o godz. 1845 próba dla dzieci 
rocznicowych ze SP nr 3 i innych szkół.  
6. W czwartek – 26.05. – wsp. św. Filipa Nereusza, k. Jest to  Dzień Matki, zatem otoczmy 
naszą modlitwą wszystkie matki, żyjące i zmarłe. O godz. 2100  Apel Jasnogórski. Przyjdźmy 
licznie do naszej Matki, by powierzyć Jej intencje naszych serc. 
7. W piątek rozpocznie się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. 
8. W sobotę od godz. 900 prosimy rodziców dzieci rocznicowych do sprzątanie świątyni i jej 
obejścia przed Rocznicą I Komunii Świętej. O godz. 1500 nabożeństwo pokutne i spowiedź 
dla dzieci rocznicowych i ich rodzin. W sobotę w parafii MBKP w Nowej Dębie o godz. 1000 
rozpocznie się Dzień Skupienia dla czcicieli Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. Zachęcamy do 
udziału szczególnie SKC. 
9. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Mszy św. o godz. 
1030 Rocznica I Komunii Św. dzieci z klasy IV Społecznej Szkoły Podstawowej, natomiast na 
Mszy św. o godz. 1200 Rocznica dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz innych szkół.   
10. Przypominamy, że w dniu 4 czerwca odbędzie się rowerowy Rajd Papieski                                   
z Sandomierza do Stanów Bojanowskich, zaś w dniu 11 czerwca w Radomyślu n/ Sanem 
odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Młodych. Chętni do udziału w nim, proszeni są                          
o zabranie sobie z zakrystii formularza zgłoszeniowego.  
11. Straż Honorowa NSPJ zaprasza do udziału w pielgrzymce autokarowej do Częstochowy 
w dniu 18 czerwca. Zapisy i szczegóły w zakrystii.  
12. Tarnobrzeskie Centrum Wolontariatu koordynujące pomoc dla przebywających                              
w naszym mieście uchodźców z Ukrainy, zwraca się z prośbą o wsparcie w postaci żywności 
długoterminowej i chemii osobistej. Dary można przynosić do siedziby Centrum, plac 
Bartosza Głowackiego 34 (nad Klubem Seniora), w każdy dzień tygodnia w godzinach od 
1000 do 1600.  
Również Caritas kontynuuje akcję „Paczka dla Ukrainy”. Mamy jeszcze kilka pudeł, gdyby 
ktoś chciał przygotować taką paczkę, to prosimy o zabranie sobie ze  stolika stosownej 
informacji i listy  produktów do jej przygotowania.  
13. W przyszłą niedzielę od godz. 1100 do 1600 w hali MOSiR odbędzie się Kiermasz Zdrowia                
i Urody, na który organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych.  
14. „Bóg zapłać” tym parafianom, którzy posprzątali świątynię za wyznaczonych parafian                
z bl. nr 1 przy ul. Kosmonautów. W tym tygodniu dyżur porządkowy powierzamy rodzicom 
dzieci rocznicowych.   
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.  
 


