XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.11.2011.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Słowo Biskupa Sandomierskiego z okazji XVII Tygodnia Biblijnego.
2. Dziś z racji przeżywanego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym można do puszek
wystawionych w świątyni złożyć ofiarę na ten szczytny cel. W tym roku złożone ofiary przeznaczone
są na pomoc dla Sudanu. Można również wesprzeć to dzieło wysyłając sms-a. Szczegóły na
wyłożonych na stoliku ulotkach oraz na okolicznościowym plakacie na tablicy ogłoszeń. Dziś
nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych oraz Nowenna do Chrystusa Króla o godz. 1700.
Przypominamy iż dzisiaj w kaplicy Wieczystej Adoracji na Serbinowie obędzie się całonocna adoracja
dla naszej parafii. Zachęcamy do włączenia się w tę nocną modlitwę.
3. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych zmarłych oraz przez
Nowennę przygotowujemy się duchowo do uroczystości Chrystusa Króla. Jutro i we wtorek
modlitwa wypominkowa po Mszy św.
4. Jutro na spotkanie o godz. 1630 prosimy chłopców, którzy pragną zostać ministrantami. Msza św.
wieczorowa jutro w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
5. We wtorek na Mszę św. wieczorową i comiesięczne spotkanie formacyjne prosimy kandydatów
do bierzmowania z II klasy gimnazjum.
6. W środę – 16.11. – wsp. NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja połączona z modlitwą różańcową za zmarłych o godz. 1730. Na Mszę św. i spotkanie
organizacyjne po niej prosimy młodzież I klasy gimnazjum, która w niedzielę Chrystusa Króla
na Mszy św. o godz. 1200 zostanie uroczyście włączona do kandydatów do bierzmowania.
7. W czwartek – 17.11. – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, z. O godz. 1730 Godzinkami rozpocznie się
comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Po Mszy św. sprawowanej w intencjach
poleconych Boskiemu Dzieciątku, modlitwa różańcowa za zmarłych i błogosławieństwo Figurką.
Serdecznie zapraszamy. Po nabożeństwie spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania
z III klasy gimnazjum. Muzeum Historyczne m. Tarnobrzega zaprasza na godz. 1730 do Zamku
w Dzikowie na kolejny Wieczór Zamkowy.
8. W piątek – 18.11. – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dz.m. Modlitwa różańcowa za zmarłych po
Mszy św. wieczorowej. O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus. O godz. 2000
spotkanie młodzieży z KSM.
9. W sobotę – 19.11. – wsp. bł. Salomei, dz. Na Mszy św. wieczorowej nastąpi obrzęd przyjęcia
kandydatów do grona ministrantów. Po Mszy św. modlitwa wypominkowa.
10. W przyszła niedzielę, ostatnią Roku Liturgicznego – Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata. Uroczystość odpustowa w naszej parafii. Suma odpustowa o godz.. 1200.
Przewodniczył jej będzie ks. dr Krzysztof Kida, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii
Diecezjalnej w Sandomierzu. Uroczystość Chrystusa Króla to święto patronalne Akcji
Katolickiej, KSM oraz LSO. Możliwość spowiedzi przed odpustem w piątek i sobotę od godz. 1730.
11. W związku z tą uroczystością bardzo prosimy chętnych parafian do sprzątania parku i obejścia
świątyni w środę i czwartek od godz. 900.
12. Dziękujemy gorąco za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca oraz za każdą
ofiarę i bezinteresowną pracę dla parafii.
13. Pragniemy poinformować zainteresowanych odbyciem kursu przedmałżeńskiego, iż w piątek 25
listopada rozpocznie się on w naszej parafii. Kurs ten będzie się składał z ośmiu spotkań w okresie
Adwentu, a odbywał się będzie w piątki i soboty o godz. 1900.
14. Już dzisiaj sygnalizujemy, że w dniu 23 listopada odbędzie się w naszej parafii Modlitewne
Spotkanie Grup i Czcicieli św. Ojca Pio. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 8 przy ul. Wianek, m. od 30 – 60 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 240 zł. Pracowało 9 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 9 przy ul. Wianek, m. od 1-30.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
17. Na stoliku wyłożone są ulotki informujące o spotkaniu rehabilitacyjnym . Można je sobie zabrać.

