XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.11.2012. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Słowo Biskupa Sandomierskiego na Tydzień Biblijny.
2. Dziś Nowenna i modlitwa różańcowa w intencji zmarłych o godz. 1715.
3. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych zmarłych oraz
przygotowujemy się duchowo do uroczystości Chrystusa Króla odprawiając nowennę
i wypraszając łaski dla całej parafii.
4. Jutro wspomnienie bł. Salomei – dz. Modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczorowej.
5. We wtorek – 20.11.- wsp. św. Rafała Kalinowskiego, k. O godz. 1630 spotkanie dla
kandydatów na ministranta. Modlitwa wypominkowa po Mszy św.
6. W środę – 21.11. – wsp. Ofiarowania NMP. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z modlitwą za zmarłych o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie POAK.
7. W czwartek – 22.11. – wsp. św. Cecylii, dz. m. – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Na
Mszy św. wieczorowej będziemy modlić się w intencji poległych w obronie Lwowa w 94 rocznicę
wyzwolenia Lwowa oraz za zmarłych członków TML. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy
scholę parafialną.
W tym dniu rozpoczniemy Rekolekcje Parafialne przed Uroczystością Chrystusa Króla
Wszechświata. Przeżywać je będziemy pod hasłem: „Mocni wiarą w Chrystusie”. Rekolekcje
poprowadzi ks. dr Jacek Marchewka. Program tych rekolekcji jest następujący:
CZWARTEK – 22.11.2012. – „Wiara to chodzić po wodzie”
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
1900 – Nauka rekolekcyjna dla wszystkich członków wspólnot, grup duszpasterskich, ruchów
i stowarzyszeń
PIĄTEK – 23.11.2012. – „W Ojcowskich ramionach – pojednanie”
800 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich /nie będzie Mszy św. o godz. 700/
1700 – Spowiedź święta
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1900 – Spotkanie z młodzieżą – świadectwo p. Piotra Pykosza /świadectwo wiary
niepełnosprawnego mężczyzny z Jasła, który całe życie spędza na wózku inwalidzkim/
Obowiązkowo uczestniczą w tym spotkaniu w ramach spotkania formacyjnego kandydaci
do bierzmowania z I, II i III kl. gimnazjum. Po spotkaniu próba dla młodzieży z I klasy
gimnazjum przed niedzielną inauguracją.
SOBOTA – 24.11.2010. – „Wiara rodzi się ze słuchania”
800 – Msza św. dla starszych i chorych z kazaniem i świadectwo p. Piotra Pykosza
1630 – Spotkanie z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami – zapraszamy dzieci na to spotkanie.
1700 – Spowiedź święta przed uroczystością odpustową
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich - obrzęd przyjęcia ministrantów
1900 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków, rodziców, nauczycieli i wychowawców
/świadectwo s. Krystyny – Adoratorki Krwi Chrystusa/
Na Mszach św. w sobotę będzie można złożyć ofiarę na poczet rekolekcji.

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 25.11.2012.
„Jezus moim Panem i Zbawicielem”.
730 – Msza św. z kazaniem
900 – Msza św. z kazaniem
1030 – Msza św. z kazaniem /występ Chóru Tarnobrzeskiego/

1200 – Uroczysta Suma Odpustowa
/inauguracja przygotowania młodzieży klasy I gimnazjum do sakramentu
bierzmowania/
 Koncert pieśni w wykonaniu chóru i zespołu Państwowej Szkoły Muzycznej
w Tarnobrzegu
00
15 – Konwersatorium Wiary - „Mocni Wiarą”
 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 Msza św. z konferencją i świadectwami /poświęcenie obrazu Matki Bożej z Guadalupe
dla Rycerzy Kolumba/
 I Tarnobrzeski Marsz Mężczyzn do figury Chrystusa Króla na Serbinów
1715 – Nabożeństwo niedzielne
1800 – Msza św. na zakończenie Rekolekcji.
Szczegółowy program Rekolekcji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej parafii. Gorąco zachęcamy do udziału w słuchaniu Bożego Słowa. Chrystus, nasz
Nauczyciel i Zbawca pragnie nas swoim Słowem oświecać, prowadzić i umacniać. Pozwólmy
zatem, aby dotknęła nas moc i miłość naszego Króla i Pana. Zapraszamy również mężczyzn do
udziału w I Marszu Mężczyzn. Szczegóły na plakatach.
Uroczystość Chrystusa Króla to także święto patronalne AK, KSM, LSO.
8. W związku z czekającymi nas wydarzeniami, bardzo gorąco prosimy o pomoc
w przygotowaniu świątyni i jej obejścia, szczególnie w środę i czwartek od godz. 900.
Jednocześnie serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy w ubiegłym tygodniu ze
zrozumieniem zaangażowali się w prace porządkowe wokół świątyni.
9. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zaprasza i zachęca do korzystania
z szeroko rozumianej pomocy osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym różnorakie
trudności życiowe. Centrum udziela pomocy w trudnościach religijnych, w problemach natury
psychologicznej, pedagogicznej, prawniczej i wielu innych. Porady są bezpłatne. Centrum
zaprasza także wszystkich ludzi o dobrym i wrażliwym sercu, którzy swoimi umiejętnościami
i czasem aktywnie chcieliby się włączyć w pomoc dla drugiego człowieka.
Wszelkie informacje od poniedziałku do soboty w godz. 900- 1800 pod podanym na plakacie i na
wizytówkach numerem telefonu, a także na stronie internetowej. Wizytówki zainteresowane osoby
mogą zabrać sobie ze stolika za ławkami.
10. Duszpasterstwo Młodzieży naszej diecezji organizuje wyjazd do Rzymu na 35 Europejskie
Spotkanie Młodych. Termin wyjazdu 27 grudnia 2012 do 3 stycznia 2013. Szczegóły na plakacie.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 38 przy ul. Mickiewicza, m. od 1-23 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz.
1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 24 – 48..
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Małego Gościa Niedzielnego”
dołączony jest lampion adwentowy.

