VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.02.2022. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat Przewodniczącego KEP w związku z inwazją rosyjską na Ukrainę.
2. Dziś rozpoczyna się 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, przeżywany pod hasłem: „Posłani –
trzeźwi - wolni”. Zachęcamy, aby na rozpoczynający się Wielki Post podjąć abstynencję od alkoholu
i wpisać się do wystawionej w najbliższych dniach na ołtarzu przy Dzieciątku Jezus Parafialnej Księgi
Trzeźwości. Dziś w całej Polsce odbywa się zbiórka ofiar do puszek jako pomoc dla Ukrainy. Pamiętajmy
również w naszych modlitwach o cierpiącym narodzie ukraińskim. W rozpoczynającym się we wtorek
miesiącu marcu codziennie będziemy modlić się o pokój i ustanie trwającej wojny. Dziś o godz. 1730
nieszpory niedzielne. Program 1 TVP wyemituje dziś o godz. 1730 koncert „Solidarni z Ukrainą”.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
4. W Środę Popielcową rozpocznie się święty czas Wielkiego Postu. Tego dnia obowiązuje post ścisły,
czyli jakościowy /bez mięsny/ i ilościowy, tzn. jeden posiłek do syta oraz dwa skromne posiłki, dotyczy
on wszystkich wiernych w przedziale wieku od 18 do 60 lat. O post i modlitwę w tym dniu w intencji
pokoju na Ukrainie apeluje również papież Franciszek i Polski Episkopat. Msze św. z obrzędem
posypania głów popiołem będą sprawowane w tym dniu o godz.: 7 00, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św.
o godz. 1630 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą do Przeczystego Serca św.
Józefa. Od Środy Popielcowej rozpoczną się kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty. Taca ze Środy
Popielcowej przeznaczona jest na Caritas Diecezjalny, który przekaże te ofiary na pomoc uchodźcom
wojennym z Ukrainy.
5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem przebłagalnym za grzechy
alkoholizmu. W czwartek rozpocznie się ogólnopolska nowenna do św. Andrzeja Boboli za kapłanów
i o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
6. W piątek – 04. 03. – święto św. Kazimierza, Królewicza. Po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Z racji I piątku od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1630 Droga
Krzyżowa dla dzieci ich opiekunów oraz dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Drodze
Krzyżowej na Serbinów. Od godz. 1630 możliwość spowiedzi pierwszo piątkowej. Po Mszy św.
wieczornej jak we wcześniejszych latach wyruszymy ze świątyni do figury Serca Pana Jezusa na
Serbinowie, odprawiając ulicami naszego miasta Drogę Krzyżową w duchu wynagrodzenia i prosząc
szczególnie o pokój na Ukrainie i o dar trzeźwości w naszej Ojczyźnie. Tam ok. godz. 1930 przy figurze
spotkają się wszystkie parafie i po wspólnej modlitwie wrócimy do domów. Zachęcamy gorąco do
udziału w tym nabożeństwie wszystkich mogących podjąć się trudu wędrowania. Piątek to także Dzień
modlitwy i pokuty za grzechy seksualnego wykorzystywania małoletnich. W piątek nie będzie spotkania
Straży Honorowej NSPJ, odbędzie się ono w II piątek miesiąca.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo
pierwszo sobotnie.
8. Przyszła niedziela to I niedziela Wielkiego Postu. Na Mszę św. 1200 podczas której odbędzie się
poświęcenie modlitewników, prosimy dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii Św. oraz ich
rodziców. O godz. 1700 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i zmianą tajemnic różańcowych.
Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy parafialnej bezpłatne porady prawne.
9. Na stoliku za ławkami znajdują się ulotki informujące o możliwości wsparcia naszego Parafialnego
Zespołu Caritas 1% podatku oraz Fundacji Ciepło i Serce z przeznaczeniem na budowę hospicjum
w Tarnobrzegu - Miechocinie.
10.W związku z tym, że w parafiach naszego miasta przyjęci zostaną uchodźcy z Ukrainy, rodziny młodzieży
uczącej się w Tarnobrzegu, organizujemy zbiórkę żywności i zwracamy się z prośbą o ofiarowanie trwałych
artykułów żywnościowych. Prosimy o dostarczanie ich od jutra i w najbliższych dniach do naszego parafialnego
Caritasu w godzinach od 1600 do 1730 lub do zakrystii przed i po Mszach św.
11. Przypominamy, że w budynku naszej parafii /przy Świetlicy Parafialnej/ mieści się Okręgowy Punkt Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwami. Punkt czynny jest codziennie i tam też znajdziemy szczegóły
dotyczące uzyskania stosownej pomocy.
12. „Bóg zapłać” tym kilkunastu osobom, które w poczuciu odpowiedzialności za naszą świątynię kolejny raz
posprzątały jej wnętrze za niezgłaszających się parafian z wyznaczonego bloku. W tym tygodniu prosimy
o podjęcie dyżuru porządkowego parafian z bloku nr 7 przy ul. Waryńskiego.
15. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się”.
16. Śpiew „Suplikacji” o ustanie wojny i pokój na Ukrainie.

