XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.10.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś wychodząc ze świątyni można wesprzeć ofiary wojny w Syrii, składając dowolną ofiarę do
puszek. O godz. 1650 kolejny wykład Maryjny, a po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana
tajemnic różańcowych.
2. W naszych katolickich świątyniach trwają nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do licznego
udziału w tych pięknych nabożeństwach, które odprawiane są w naszym kościele w dni
powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 07.10. – wsp. NMP Różańcowej - święto patronalne róż różańcowych. Jutro na
nabożeństwie o godz. 1730 i Mszy św. gromadzą się wraz z rodzicami wszystkie dzieci pierwszo
komunijne, które otrzymają poświęcone różańce.
4. W środę – 09.10. – wsp. bł. Wincentego Kadłubka, b. – Patrona naszej diecezji. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730. Po Mszy św.
wieczorowej próba scholii. Zapraszamy także dziewczynki, które dysponują ładnym głosem
o włączenie się do scholii parafialnej.
5. W czwartek o godz. 1630 zbiórka dla kandydatów na ministranta. Na nabożeństwo różańcowe,
Mszę św. i spotkanie po niej prosimy ERM i Oazę.
6. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730
nabożeństwo różańcowe i Msza św. o Bożym Miłosierdziu. O godz. 1700 spotkanie dzieci z Kółka
Dzieciątka Jezus, a po Mszy św. spotkanie KSM.
7. W sobotę – 12.10. - w Sandomierzu Mszą św. w katedrze o godz. 900 rozpocznie się konferencja
poświęcona 30 Rocznicy Karty Praw Rodziny. Także w sobotę Tarnobrzeska Rada Ruchów
i Stowarzyszeń oraz KCPR z okazji Dnia Maryjnego zapraszają na Konferencję Ruchów
i Stowarzyszeń wszystkich odpowiedzialnych za wspólnoty katolickie oraz członków wspólnot
i grup parafialnych. Spotkanie odbędzie się w parafii św. Barbary, a rozpocznie się o godz.
1600. Spotkanie zakończy koncert kapeli „Góralska Hora” o godz. 1900. Szczegółowy program
znajduje się w gablocie. Zachęcamy wszystkich do udziału w tych wydarzeniach.
8. W przyszłą niedzielę – 13.10. - przeżywać będziemy XIII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan
Paweł II – Papież dialogu.” W tym dniu przeprowadzana będzie zbiórka do puszek na Fundusz
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Na Mszach św. gościć będziemy p. dr hab. Mieczysława Guzewicza,
dr teologii, znawcę problematyki z zakresu małżeństwa i rodziny, autora licznych publikacji
poświęconych tej tematyce. W związku z obecnością p. Mieczysława, zapraszamy na spotkanie
poświęcone problemom wychowania po Mszy św. o godz. 1030 rodziców młodzieży klasy I, II
i III gimnazjum, a po Mszy św. o godz. 1200 rodziców dzieci komunijnych. O godz. 1700
odbędzie się koncert pt. „W hołdzie Błogosławionemu”, w wykonaniu profesorów Akademii
Muzycznej w Łodzi p. Aleksandry Nawe, p. Ziemowita Wojtczaka i studentki tejże Akademii
p. Małgorzaty Dydo. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się ostatnie w tym roku uroczyste
Nabożeństwo Fatimskie z procesją fatimską. Jest to także II niedziela miesiąca, stąd ofiary
składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na inwestycje parafialne.
9. Przypominamy o organizowanej przez PZC pielgrzymce do Kałkowa w dniu 20 października.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. 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.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 -15 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 140 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 16-30.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego” oraz czasopismo „Droga” adresowane do młodzieży.

