XXIX NIEDZIELA ZWYKLA – 16.10.2011. –OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przypada XXXIII rocznica wyboru bł. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. W naszej
parafii przeżywamy dziś Dzień Kard. Adama Kozłowieckiego. Dziękujemy gorąco
ks. Dyrektorowi PDM naszej diecezji, za posługę w naszej wspólnocie i przybliżenie nam
osoby i dzieła wielkiego misjonarza, pochodzącego z naszych stron.
2. Jutro z racji 17 dnia miesiąca, godzinkami o godz. 1700 rozpocznie się nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. O godz. 1730 modlitwa różańcowa, następnie Msza św. w intencjach
poleconych Dzieciątku Jezus. Zapraszamy do uczczenia Boskiego Dzieciątka Jezus. O godz.
1630 spotkanie dla kandydatów na ministranta, a po Mszy św. zbiórka wszystkich
ministrantów i lektorów.
3. We wtorek – 18.10. – święto św. Łukasza, Ewangelisty. Jest to patronalne święto Służby
Zdrowia. Naszą modlitwą obejmijmy tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie. Na
nabożeństwo różańcowe, Mszę św. i spotkanie po niej, prosimy kandydatów do
bierzmowania z II klasy Gimnazjum.
4. W środę - 19.10. – przypada 27 rocznica męczeńskiej śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym. Na Mszę św.
i pierwsze spotkanie w ramach przygotowania do bierzmowania, prosimy młodzież klas
I Gimnazjum wraz ze swoimi rodzicami. Przypominamy, że przygotowanie do tego
sakramentu odbywa się w parafii zamieszkania i trwa 3 lata. Po Mszy św. spotkanie POAK.
5. W czwartek – 20.10. – wsp. św. Jana Kantego, k. Na nabożeństwo, Mszę św.
i spotkanie po niej, prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania z III klasy
Gimnazjum. Muzeum Historyczne m. Tarnobrzeg zaprasza na Czwartkowy Wieczór
Zamkowy. Zamek w Dzikowie, godz. 1730.
6. W piątek – 21.10. – wsp. Bł. Jakuba Strzemię, b. O godz. 1630 spotkanie dla dzieci
z Kółka Dzieciątka Jezus. O godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM.
7. W sobotę – 22.10. – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu.
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny. W tym dniu gościć będziemy
przedstawicieli Zakonu Rycerzy Kolumba, którzy przybliżą nam działalność tej największej
na świecie katolickiej organizacji. Na Mszy św. o godz. 1030 gościć będziemy w naszej
świątyni tarnobrzeski chór.
9. Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Na stoliku za
ławkami wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane składać
w zakrystii lub na tacę. Przez cały m-c listopad oraz na 12 Mszach w ciągu roku będziemy
polecać naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu. Jak w poprzednich latach, możemy na kartce
wypominkowej napisać dzień listopada, w którym chcemy, aby na nabożeństwie różańcowym
wyczytać i modlić się za naszych zmarłych.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Wianek za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę
290 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 1 – 30.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

