XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH
ZMARŁYCH – 02.11.2014 – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś jako Kościół pielgrzymujący wspominamy tych, którzy przeszli już ziemski szlak
i oczekują w czyśćcu na życie wieczne w niebie. Wyrażając im naszą wdzięczność
jednocześnie modlimy się za tych naszych zmarłych, którzy potrzebują oczyszczenia.
Pamiętajmy o możliwości zyskania odpustów i ofiarowania ich za naszych zmarłych.
W dniach do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny, zaś w pozostałe dni listopada
odpust cząstkowy. Niech to będzie szczególny znak naszej pomocnej dłoni i życzliwego
serca wobec zmarłych. Dziś o godz. 1700 odprawimy nabożeństwo z 5 stacjami za
zmarłych i procesją wokół kościoła oraz modlitwą różańcową. Zapraszamy do udziału
w tej modlitwie i prosimy o przyniesienie z sobą świec. Po nabożeństwie zmiana tajemnic
różańcowych.
2. Przeżywając miesiąc listopad pamiętamy szczególnie w modlitwach o naszych
zmarłych, dlatego 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. Jutro i we wtorek modlitwa
wypominkowa po Mszy św. wieczorowej.
3. We wtorek – 04.11. – wsp. św. Karola Boromeusza, b.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą różańcową za
zmarłych, która rozpocznie się o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla
Intronizacji NSPJ.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona modlitwą o powołania
i modlitwą różańcową za zmarłych o godz. 17 30. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia
Krwi Chrystusa oraz grupy oazowej.
6. W I piątek miesiąca odwiedziny chorych w mieszkaniach od godz. 1400. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszopiątkowa. O godz. 1730
modlitwa wypominkowa za zmarłych. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W sobotę w Sandomierzu odbędzie się Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
8. W przyszłą niedzielę – drugą miesiąca, obchodzony będzie w Polsce Dzień Solidarności
z Kościołem Prześladowanym. Na Mszach św. w tym dniu odbędzie się promocja
„Ewangelii na co dzień”, prowadzona przez przedstawiciela zgromadzenia Paulistów.
Na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci I – komunijne wraz z rodzicami. Po Mszy
św. spotkanie formacyjne dla rodziców. Z racji iż jest to II niedziela miesiąca ofiary
składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na inwestycje parafialne. Przy tej okazji
serdecznie dziękujemy wszystkim dobrodziejom za wszelkie ofiary i prace na rzecz parafii.
9. W czwartek w parafii św. Barbary o godz. 1900 odbędzie się spotkanie dla młodzieży
pracującej. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. Terenowe Biuro Radia Maryja w Tarnobrzegu zaprasza na pielgrzymkę do Torunia
w dniu 29 listopada. Również przypominamy o możliwości udziału w wyjątkowej
pielgrzymce do Ziemi Świętej. Zapisy jeszcze w tym tygodniu. Szczegóły na tablicy
ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Placu 1000-lecia za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 330 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 2 przy Placu 1000-lecia.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma
„Droga”.

