XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09. 2011. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przypada 10 rocznica zamachu na World Trade Center. Polecamy Bogu w modlitwie ofiary tego
tragicznego wydarzenia. O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro rozpoczyna się I Tydzień Wychowania, pod hasłem „Wszyscy zacznijmy wychowywać”. W dniu
jutrzejszym przypada IV rocznica Intronizacji NSPJ w naszej wspólnocie parafialnej, dlatego po Mszy św.
ponowimy akt Intronizacji w parafii oraz w naszych sercach. Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach. Jutro na spotkanie o godz. 1630 zapraszamy chłopców, którzy pragną
zostać ministrantami, natomiast po Mszy św. wieczorowej zbiórka dla ministrantów.
3. We wtorek – 13.09. – wsp. św. Jana Chryzostoma, b.dK. W tym dniu przeżywać będziemy Nabożeństwo
Fatimskie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 1800. Serdecznie zapraszamy, szczególnie na modlitwę
różańcową o godz. 2015 i udział w procesji fatimskiej. TPT zaprasza we wtorek na Mszę św. w intencji
por. Józefa Sarny i ofiar obu wojen, na cmentarz wojenny o godz. 1100.
4. W środę – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. jak w dzień powszedni. O godz.
1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi Straż Honorowa NSPJ. W kościele na Serbinowie o godz.
1800 Msza św., a po niej procesja do figury Serca Pana Jezusa w XIV rocznicę Intronizacji NSPJ
w naszym mieście. Zachęcamy do udziału.
5. W czwartek – 15.09. – wsp. NMP Bolesnej. Na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie inaugurujące
kolejny rok przygotowania do sakramentu bierzmowania, prosimy młodzież II i III klasy gimnazjum
wraz z rodzicami. Muzeum Historyczne m. Tarnobrzeg zaprasza do Zamku Dzikowskiego na godz. 1730 na
Czwartkowe Wieczory Zamkowe.
6. W piątek – 16.09. – wsp. św. Męczenników: Korneliusza i Cypriana. W piątek w naszym mieście
rozpocznie się XIV Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej. Spotkania odbywać się będą
w 5 kościołach stacyjnych naszego miasta. Od godz. 1400 do 1700 będzie trwało zakwaterowanie
młodzieży. O godz. 1845 rozpocznie się celebracja nabożeństwa, które w naszym kościele poprowadzi
Ks. Biskup Edward Frankowski.
7. W sobotę o godz. 830 Msza św. w kościołach stacyjnych i dalszy program wg ustalonego porządku.
W południe od 1215 do 1400 czas obiadu. Od godz. 1430 do 1530 odbędą się ciekawe spotkania i koncerty.
W naszym kościele spotkanie z egzorcystą. O godz. 1600 na Placu Bartosza Głowackiego koncert Magdy
Anioł. O godz. 1900 w kościele na Serbinowie oraz św. Barbary celebracja nabożeństwa.
W naszej świątyni z racji 17 dnia miesiąca comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus wg stałego
porządku.
8. W niedzielę w kościołach stacyjnych Jutrznia dla młodzieży o godz. 830, a po niej praca w grupach.
O godz. 1200 na rynku naszego miasta uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Biskupa
Ordynariusza i przekazanie znaku Spotkania – Ikony Chrystusa dla miasta Ostrowiec. Szczegółowy
program Spotkania Młodych jest umieszczony na tablicy ogłoszeń.
9. Bardzo gorąco zachęcamy młodzież naszej parafii /szczególnie kandydatów do bierzmowania/ do
uczestnictwa w tym spotkaniu. Prosimy chętnych, aby zabrali ze stolika za ławkami kartę zgłoszenia
i wypełnioną zwrócili do jutra.
Z otrzymanych informacji młodzież naszej diecezji zgłasza się licznie do udziału w spotkaniu. Zatem
zwracamy się z wielką prośbą o przyjęcie na nocleg przybyłej młodzieży. Chętni, którzy jeszcze chcą
otworzyć swoje mieszkania dla młodych i gościnnie ich przyjąć, proszeni są o zabranie deklaracji, którą
przy wyjściu ze świątyni rozdają ministranci, wypełnienie jej i zwrócenie najpóźniej do wtorku.
10. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, jak również za każdą pracę dla parafii.
11. Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 2 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 400 zł.
Pracowało 11 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bloku nr 3 przy ul. Wianek.
12. W dniu 13/14 września na Świętym Krzyżu odbędzie nocne czuwanie Wspólnot dla Intronizacji NSPJ,
dla uczestników czuwania wyjazd o godz. 1700 z dworca PKS. Również w dniu 14 września odbędzie się na
Świętym
Krzyżu
pielgrzymka
„Przyjaciół
Krzyża”.
Szczegóły
na
tablicy
ogłoszeń.
13. Organizujemy także w dniu 25 września wyjazd na obchody 100 rocznicy urodzin kard. Adama
Kozłowieckiego oraz otwarcie muzeum jemu poświęconego w Hucie Komorowskiej. Chętni do udziału
w
tym
wydarzeniu,
proszeni
są
o
zapisanie
się
na
listę
w
zakrystii.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

