XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.10.2011. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat ks. Biskupa Ordynariusza.
2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 67 Tydzień Miłosierdzia, przeżywany w tym roku pod hasłem
„Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia”. Z tej okazji można dziś przy wyjściu ze świątyni oraz
w ciągu tego tygodnia do wystawionej puszki złożyć ofiarę na dzieła prowadzone przez Caritas Polska.
Z części zebranych ofiar ufundujemy także całoroczne obiady dla dziecka z naszej parafii. Dzisiaj
w kościele oo. Dominikanów o godz. 1600 powitanie Figury MB Fatimskiej, a następnie Msza św.
z aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu NMP naszego miasta oraz tarnobrzeskich parafii. Po
Mszach św. całonocne czuwanie modlitewne przy figurze, która nawiedzała m. innymi Kazachstan
i była świadectwem zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi na Placu Czerwonym w Moskwie.
Zachęcamy do włączenia się we wspólną modlitwę, która jest odpowiedzią na fatimskie wezwanie
Maryi: „Pomóżcie mojemu Sercu zwyciężyć”. W naszej świątyni o godz. 1650 kolejny wykład
Maryjny, a po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych.
3. W naszych katolickich świątyniach rozpoczęliśmy nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do
licznego udziału, także dzieci i młodzież, w tych pięknych różańcowych nabożeństwach, które
odprawiane są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 1730. O prowadzenie nabożeństw
prosimy poszczególne wspólnoty parafialne. Grafik jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, dlatego
prosimy o zapoznanie się z nim.
4. Jutro o godz. 1800 w kościele św. Barbary Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda
Frankowskiego i spotkanie Dekanalnej i Miejskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń oraz osób
związanych z Katolickim Centrum Pomocy Rodzinom.
5. We wtorek - 04.10. – wsp. Św. Franciszka z Asyżu. Mszą św. o godz. 1800 w kościele parafii
Miłosierdzia Bożego na Dzikowie rozpocznie się całodobowa adoracja Wspólnot dla Intronizacji
NSPJ z parafii naszego miasta. Nasza parafia zaproszona jest do wspólnego czuwania w środę
od godz. 600 do godz. 900. Bardzo gorąco zachęcamy parafian do uczestnictwa we Mszy św.
rozpoczynającej adorację oraz do udziału w wyznaczonym czuwaniu.

6. W środę – 05.10. – wsp. Św. Faustyny Kowalskiej – Apostołki Bożego Miłosierdzia. O godz. 1000 Msza św.
dla Gimnazjum nr 1, a po niej wsadzenie dębu ku czci por. Klemensa Drzewickiego. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730. Na nabożeństwie o godz. 1730
i Mszy św. zgromadzą się z rodzicami dzieci komunijne, które otrzymają w tym dniu poświęcone
różańce. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji.
7. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym. Po Mszy
św. spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. W tym dniu przypada I rocznica śmierci Anny Polczak,
pamiętajmy o niej w naszej modlitwie.
8. W piątek – 07.10. – wsp. NMP Różańcowej. Święto patronalne wszystkich róż różańcowych. Jest to
I piątek miesiąca, dlatego od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź I piątkowa. O godz. 1730 nabożeństwo różańcowe. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
9. W sobotę odbędzie się pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Sanktuarium MB Różańcowej w Janowie
Lubelskim. Chętni do udziału w niej przedstawiciele róż różańcowych, proszeni są o zapisanie się na listę
w zakrystii. Wyjazd z pod kościoła św. Barbary o godz. 845.
10. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XI Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Człowiek
Modlitwy”. W tym dniu przeprowadzana będzie zbiórka do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Jest to także II niedziela miesiąca, stąd ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na prowadzone
parafialne inwestycje. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1830 w kościele MBNP na Serbinowie
procesja i modlitewne spotkanie przy pomniku błogosławionego Jana Pawła II.
11. Zachęcamy do podjęcia Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny. Szczegóły na tablicy ogłoszeń,
a zapisać się można w zakrystii.
12. Na stoliku za ławkami wyłożone są listy, gdzie można złożyć podpis do Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji w celu przyznania miejsca na platformie cyfrowej dla TV Trwam.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 6 przy ul. Wianek m. od 1 – 15 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 195 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 7 00. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku m. od 16 - 25.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można także pobrać sobie ze stolika za ławkami
bezpłatny biuletyn Caritas Diecezjalnego.

