XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.11.2013. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś pierwsza niedziela listopada. O godz. 1650 wykład o św. Filomenie, a po nim nabożeństwo
różańcowe za zmarłych i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Przeżywając miesiąc listopad pamiętamy szczególnie w modlitwach o naszych zmarłych. Codziennie
po Mszy św. wieczorowej lub też przed nią zgodnie z ogłoszeniem, w naszej świątyni będzie trwała
modlitwa wypominkowa za zmarłych. Zapraszamy do udziału w niej całą wspólnotę parafialną.
Przypominamy, iż do 8 listopada będąc w stanie łaski uświęcającej i nawiedzając cmentarz, możemy zyskać
odpust zupełny, który wolno ofiarować tylko w intencji zmarłych.
3. Jutro – 04.11. – wsp. św. Karola Boromeusza, b. W dniu jutrzejszym oraz we wtorek w naszej parafii
odbędzie się peregrynacja Obrazu MB Niepokalanego Poczęcia z bazyliki Notre – Dame w Quebec
w Kanadzie. Peregrynacja ta odbywa się w ramach Programu Modlitwy Maryjnej Rycerzy Kolumba.
Program tej peregrynacji będzie następujący:
 Poniedziałek: - godz. 1730 uroczyste wprowadzenie Obrazu i powitanie Matki Bożej Niepokalanie
Poczętej, o godz. 1800 Msza św. i modlitwa różańcowa za zmarłych. O godz. 1930 film o Matce
Bożej, o godz. 2100 Apel Maryjny.
 Wtorek: - Msza św. o godz. 700 i modlitwy do Matki Bożej, o godz. 1430 modlitwa różańcowa,
o godz. 1500 koronka do Bożego Miłosierdzia i Msza św. kończąca peregrynację, po niej
pożegnanie Obrazu i zakończenie peregrynacji. Zachęcamy wszystkich do udziału w tym
wyjątkowym wydarzeniu, jakim będzie peregrynacja Obrazu Matki Bożej z Quebec.
We wtorek modlitwa różańcowa za zmarłych po Mszy św. wieczorowej. Po Mszy św. i nabożeństwie
prosimy na spotkanie i zmianę biletów Straż Honorową NSPJ.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą za zmarłych o godz. 1730. Po Mszy
św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
6. W czwartek o godz. 1630 zbiórka dla kandydatów na ministranta. O godz. 1700 z racji I czwartku
wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Święta połączona z modlitwą różańcowa za zmarłych
o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie SKC oraz Oazy.
7. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia wg stałego
porządku. O godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych, a po niej Msza św. o Bożym Miłosierdziu.
8. W sobotę – 09.11. – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie. O godz. 1130 rozpoczną się
uroczystości jubileuszowe z okazji 10 – lecia powstania Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w naszej
parafii. O godz. 1200 Uroczysta Msza św. z udziałem zaproszonych gości, po niej referat ks. Dyrektora
Straży i wspólna agapa. Modlitwa wypominkowa w tym dniu po Mszy św. wieczorowej.
9. W przyszłą niedzielę – drugą miesiąca, obchodzony będzie w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. W przyszłą niedzielę gościć będziemy przedstawicieli naszego Seminarium
Duchownego w ramach Niedzieli Powołaniowej. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na
inwestycje parafialne. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy za wszelkie materialne wsparcie ze strony
wszystkich ofiarodawców.
10. W dniu 16 listopada rozpoczną się w naszej parafii pierwsze Misje Święte. Misje takie odbywają się
w parafiach co 10 lat i są wyjątkowym wydarzeniem ewangelizacyjnym, dlatego pragniemy i my przeżyć ten
czas szczególnie owocnie. Znakiem zewnętrznym misji jest krzyż misyjny, który zostanie umieszczony
w parku przykościelnym. Szczegółowy program zostanie podany w najbliższych dniach, także poprzez
przygotowane foldery misyjne, które chcemy dostarczyć do wszystkich parafian. Prosimy zatem osoby chętne
z poszczególnych bloków o pomoc w rozniesieniu folderów. Stosowne spotkanie organizacyjne dla osób
podejmujących się dzieła rozniesienia folderów odbędzie się w piątek po Mszy św. wieczorowej.
11. Diecezjalny Duszpasterz Związków Niesakramentalnych zaprasza osoby zainteresowane przynależnością
do tego duszpasterstwa w każdą drugą sobotę o godz. 930 do parafii św. Barbary.
12. Biuro Radia Maryja w Tarnobrzegu zaprasza na pielgrzymkę do Torunia w dniu 30 listopada. Szczegóły
na tablicy ogłoszeń.
13. Policja tarnobrzeska po raz kolejny przestrzega starsze osoby przed oszustami działającymi metodą na
„wnuczka” oraz na „policjanta” w celu wyłudzenia pieniędzy. Policja prosi w takich wypadkach o nie
uleganie namowom oszustów i o skontaktowanie się z Policją.
14. W czwartek i piątek od godz. 900 jeśli będzie odpowiednia pogoda, prosimy chętne osoby o pomoc
w uprzątnięciu terenu przykościelnego z zalegających liści.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 1- 15 za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 200 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 16 do 30.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Droga”.

