XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.09.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś przypada święto Narodzenia NMP. Uroczystość odpustowa w parafii OO. Dominikanów.
O godz. 1730 w naszej świątyni nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro Msza św. wieczorowa i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach.
3. We wtorek na spotkanie o godz. 1630 zapraszamy chłopców po Komunii Świętej, którzy
chcą zostać ministrantami. Po Mszy św. wieczorowej o godz. 1845 odbędzie się spotkanie
organizacyjne dla rodziców dzieci klas II z terenu naszej parafii, które w tym roku szkolnym
przystąpią do I Komunii św.
4. W środę – 11.09. – przypada XII rocznica tragicznego zamachu terrorystycznego na Word Trade
Center. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zapraszamy
wszystkich, a szczególnie Straż Honorową NSPJ.
Od wtorku do piątku w parafii MBNP na Serbinowie będzie trwało nawiedzenie Figury Św.
Michała Archanioła z Groty Objawień z góry Gargano we Włoszech. W poszczególne dni
wieczorem odbywać się będzie procesja z figurą do parafii naszego miasta. W środę o godz. 1930
z kościoła na Serbinowie wyruszy procesja do parafii OO. Dominikanów oraz do naszego
kościoła, gdzie o godz. 2100 odbędzie się wspólny Apel Jasnogórski. Zapraszamy zatem
parafian do wspólnego wyjścia w środę o godz. 2000 spod naszego kościoła, aby ok. godz. 2030
przywitać cudowną Figurę na ul. 1 Maja przy Policji i wspólnie w procesji ze świecami
przejść do naszej świątyni. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tego wyjątkowego
wydarzenia, jakim jest to Nawiedzenie Św. Michała w znaku tejże Figury. Szczegółowy
program nawiedzenia znajduje się na tablicy ogłoszeń.
5. W czwartek o godz. 1700 spotkanie dzieci, które pragną należeć do ERM. Po Mszy św. spotkanie
grupy oazowej.
6. W piątek - 13. 09. - o godz. 1500 Godzina Miłosierdzia. Mszą świętą o godz. 1800 rozpocznie
się Nabożeństwo Fatimskie wg stałego porządku. Zapraszamy do udziału, szczególnie na
modlitwę różańcową o godz. 2015 i procesję fatimską. W kościele na Serbinowie o godz. 1800
Msza św., a po niej procesja do figury Serca Pana Jezusa w XVI rocznicę Intronizacji NSPJ w
naszym mieście. Zachęcamy do udziału. O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus.
7. W sobotę – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze św. jak w dzień powszedni.
W tym dniu Wspólnoty dla Intronizacji gromadzą się na VII Ogólnopolskim Czuwaniu Nocnym na
Świętym Krzyżu. Wyjazd autokarem w sobotę o godz. 1730, powrót po skończonej adoracji
w niedzielę rano. Zapisy w zakrystii.
8. W przyszłą niedzielę pod przewodnictwem księdza Jana, który będzie prowadził w naszej
parafii zapowiadane na miesiąc listopad Misje Św. będziemy duchowo przygotowywać się do
tego ważnego parafialnego wydarzenia.
9. Przypominamy młodzieży, iż w dniach od 20 do 22 września w Nisku odbędzie się XVI
Diecezjalne Spotkanie Młodych. Zachęcamy do udziału w nim. Chętni proszeni są o zapisywanie
się na wyjazd i zabranie z zakrystii formularzy zgłoszeniowych.
10. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, jak również za każdą złożoną ofiarę
i wykonaną pracę dla parafii.
11. Pewna rodzina pokrzywdzona przez los potrzebuje wsparcia w postaci środków koniecznych
do życia, a są nimi ubrania dla dzieci w wieku 7, 14 i 15 lat, środki czystości, pościel, kołdry,
poduszki, koce i środki żywności z długim terminem przydatności. W/w rzeczy można składać
w Szkole Podstawowej nr 3 na ul. Kochanowskiego.
12. Na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje o naborze do Instytutu Teologicznego
w Sandomierzu, do studium organistowskiego oraz na kierunki teologiczne i pedagogiczne.
Również na stoliku za ławkami znajdują się ulotki o studiach na PWSZ w Tarnobrzegu.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 - 15 za sprzątanie
świątyni i ofiarę 170 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z tego samego bl. m. od 16 -30.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

