UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 25.11.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata - Tego, do którego ostatecznie powróci całe stworzenie. W naszej
wspólnocie przeżywamy X uroczystość odpustową i zakończenie rekolekcji, których motywem
przewodnim były słowa: „Mocni wiarą w Chrystusie”. Serdecznie dziękujemy ks. dr Jackowi
Marchewce, który prowadzi nas duchowo po ścieżkach rekolekcyjnych rozważań. Dziękujemy za
przygotowanie nas i pomoc w godnym przeżyciu dzisiejszej uroczystości parafialnej, za trud
głoszenia słowa Bożego i inspiracje do trwania w wierze i nieustannego jej pogłębiania. Niech Jezus
Chrystus Król błogosławi ks. Jackowi w dalszym życiu i posługiwaniu Kościołowi. Dziękujemy
siostrze Krystynie i p. Piotrowi za duchowe wsparcie i piękne świadectwa życia wiarą. Z racji
odpustu pragniemy także wyrazić wdzięczność wszystkim, dzięki którym nasza parafia
istnieje, ciągle się rozwija i promieniuje dobrem. Naszą wdzięczność wyrażamy tym osobom,
które ochoczo włączyły się w przygotowanie i przeżycie dzisiejszej uroczystości swoją aktywną
pracą w świątyni oraz wokół niej, swoją modlitwą, ofiarami i czynnym uczestnictwem w liturgii.
Niech Chrystus Król za każde dobro obficie wynagrodzi swym błogosławieństwem.
Dzisiaj o godz. 1500 rozpocznie się konwersatorium wiary. W programie: koronka do Bożego
Miłosierdzia, Msza św. z rozważaniem i świadectwem wiary, po niej wyruszy I Marsz Mężczyzn
do figury Chrystusa Króla na Serbinowie. Zapraszamy wszystkich mężczyzn. W naszej diecezji
rozpoczyna się dzisiaj XVIII Tydzień Biblijny, który przeżywamy pod hasłem „Sprawiedliwy
z wiary żyć będzie”. Z racji tego tygodnia zachęcamy do wyeksponowania księgi Pisma Świętego
w naszych mieszkaniach i do odczytania codziennie fragmentu Listu św. Jakuba Apostoła.
Zachęcamy również do udziału w codziennych Mszach św. i nabożeństwach w czasie których
realizować będziemy program Tygodnia Biblijnego. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1715.
2. Modlitwa wypominkowa za zmarłych w tym tygodniu: poniedziałek i wtorek po Mszy św.
wieczorowej, od środy do piątku przed Mszą św. o godz. 1730.
3. Jutro na nabożeństwie wypominkowym polecać będziemy zmarłych tarnobrzeskich nauczycieli
i wychowawców. Po Mszy i nabożeństwie spotkanie dla KSNiP. O godz. 2000 Rycerze Kolumba
zapraszają na film o św. Joannie Berettcie Mola. O godz. 2100 comiesięczny Apel Jasnogórski.
Przyjdźmy licznie, by łączyć się modlitewnie z naszą Matką i Królową.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem za zmarłych. Po Mszy
św. spotkanie PZC.
5. W czwartek rozpoczęcie Nowenny przed Niepokalanym Poczęciem NMP. Po Mszy św. spotkanie
Oazy. KIK zaprasza na godz. 1700 na kolejną projekcję filmu.
6. W piątek – 30.11. – święto św. Andrzeja Ap. O godz. 1630 spotkanie Kółka Dzieciątka Jezus.
W tym dniu o godz. 1730 odprawimy ostatnie nabożeństwo wypominkowe za zmarłych.
7. W sobotę – 01.12. – przypada I sobota miesiąca. O godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół Radia
Maryja. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, medytacja i modlitwa różańcowa.
Zakończenie nabożeństwa o godz. 2000. W sobotę o godz. 1900 odbędzie się pierwsze spotkanie
w ramach tegorocznego kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy młode osoby zainteresowane
przygotowaniem do małżeństwa. Spotkania odbywać się będą w piątki i soboty w okresie
Adwentu o godz. 1900. W sobotę o godz. 1700 na grudniowe konwersatorium wiary zaprasza
parafia św. Barbary. Podczas konwersatorium konferencję wygłosi i dyskusję poprowadzi ks. dr
Stanisław Kozioł – posługujący Kościołowi na Ukrainie, duszpasterz wspólnot charyzmatycznych.
Spotkanie dopełni koncert oraz modlitwa uwielbienia.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy Adwent – czas, który przygotuje nas do Świąt Bożego
Narodzenia. Rozpocznie się nowy rok liturgiczny. Z racji I niedzieli miesiąca o godz. 1650 wykład
maryjny, po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 38 przy ul. Mickiewicza, m. od 24-48 za pełniony dyżur
i złożoną ofiarę 150 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 1800. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 do 24.
10. Jutro od godz. 900 prosimy chętnych parafian do zgrabienia liści w parku kościelnym.
11. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży
„Nasza Droga”, zaś do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest kalendarz na przyszły rok.

