XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.XI.2013. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza – II niedziela listopada, to V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Tematem
tegorocznego Dnia jest Nigeria. W tym kraju żyje blisko 80 mln chrześcijan, którzy doświadczają
prześladowań, aż do przelania krwi za wiarę. Możemy ich wesprzeć składając do puszek dowolną
ofiarę, można również wesprzeć to dzieło wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405. Szczegóły na
wyłożonych na stoliku ulotkach. Dziś w ramach Niedzieli Powołaniowej gościmy w naszej wspólnocie
ojca duchownego WSD w Sandomierzu ks. dr Dariusza Sidor wraz z alumnem naszego seminarium,
którzy przypominają nam o naszej odpowiedzialności za powołania do służby w Kościele. Dziękujemy
im za dzisiejszą posługę. Dziś o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych
i zachęcamy do wspólnej modlitwy.
3. Jutro – 11.11. – wsp. Św. Marcina z Tours, bp. Obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości
i 95 rocznicę odzyskania niepodległości. Msze św. w tym dniu jak w dzień powszedni. Natomiast
Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie o godz. 930 w kościele OO. Dominikanów, a po
niej manifestacja patriotyczna na Placu Bartosza Głowackiego. Jutro przypada dzień imienin ks.
Marcina, dlatego na Mszy św. wieczorowej otoczymy go naszą modlitwą. Jutro także Msza św.
wieczorowa i modlitwa różańcowa po niej w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
4. We wtorek – 12.11. – wsp. św. Jozafata, b. m. Modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczorowej.
5. W środę – 13.11. – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski. Jest to 13 dzień miesiąca, dlatego wieczorną Mszę św. i modlitwę różańcową
przeżywać będziemy w duchu fatimskim. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą
za zmarłych o godz. 1730. W środę w kaplicy wieczystej adoracji na Serbinowie odbędzie się od godz.
2100 do 600 rano adoracja nocna naszej parafii. Chętnych parafian zaprasza na to czuwanie Wspólnota
dla Intronizacji. Istnieje możliwość dowozu. W środę po Mszy św. spotkanie Oazy.
6. W czwartek i piątek modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczorowej.
7. W piątek na Mszy św. wieczorowej nastąpi obrzęd przyjęcia kandydatów do grona ministrantów
oraz dzieci do ERM. Zapraszamy rodziców dzieci do udziału w tym wydarzeniu. O godz. 1630
spotkanie Kółka Dzieciątka Jezus.
8. W sobotę – 16.11. – wsp. MB Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Rozpoczniemy w naszej
parafii Misje Święte. Ten szczególny czas ewangelizacji i łaski dany nam przez Boga, chcemy jak
najlepiej przeżyć i wykorzystać dla naszego i naszych bliźnich zbawienia, dlatego niech nikogo
nie zabraknie na misyjnych spotkaniach. Apelujemy do dzieci, młodzieży i dorosłych. Od jutra
do naszych mieszkań dotrą broszury z programem misji i najważniejszymi ogłoszeniami.
W dalszym ciągu zwracamy się z prośbą, aby pomóc w rozniesieniu folderów do wszystkich
parafian. Szczególnie prosimy o zabranie folderów do bloków przy ul. Wianek, Waryńskiego, Plac
Tysiąclecia, Narutowicza, 1 Maja, Moniuszki, Kochanowskiego oraz Mickiewicza. Chętnych prosimy
o zgłoszenie się dziś po Mszy św. do zakrystii.
Program na sobotę będzie wyglądał następująco: godz. 1730 – modlitwa za zmarłych i rozpoczęcie
nowenny przed uroczystością Chrystusa Króla, godz. 1800 Msza św. na rozpoczęcie Misji, godz.
1900 – spotkanie misyjne dla młodzieży (gimnazjum, szkoły średnie oraz młodzież pracująca),
o godz. 2100 Apel Jasnogórski. Pozostałe informacje w przyszłą niedzielę. Jeszcze raz gorąco
zapraszamy i życzymy wielu głębokich duchowych przeżyć.
W sobotę na Mszy św. wieczorowej będziemy dziękować Bogu za 10 lat istnienia wspólnoty SKC.
9. W czwartek i piątek od godz. 900 bardzo serdecznie prosimy chętnych parafian do uprzątnięcia terenu
przykościelnego i posprzątanie generalne świątyni. Ponieważ przygotowujemy się ważnych wydarzeń,
dlatego zadbajmy o czystość i estetykę świątyni i jej obejścia, włączając się licznie do koniecznych prac. Przy
tej okazji gorąco dziękujemy tym parafianom, którzy włączyli się w ubiegłym tygodniu do prac porządkowych.
Dziękujemy również za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca.
10. W dniach od 11 – 14 listopada w parafii na Serbinowie odbędą się Tarnobrzeskie Dni Społeczne. Szczegóły
na plakacie na tablicy ogłoszeń.
11. KCPR zaprasza na zaprasza w najbliższą sobotę na modlitwę za zmarłych do kościoła św. Barbary.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 – 30 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 200zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 18 00. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 do 45.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

