XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.XI.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza – II niedziela listopada, to VI Dzieo Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Tematem tegorocznego dnia jest: „Ocalmy chrześcijan w Syrii”. W tym kraju chrześcijanie
w ostatnim czasie doświadczają szczególnych prześladowao, aż do przelania krwi za wiarę. Możemy
ich wesprzed składając do puszek dowolną ofiarę, można również wesprzed to dzieło wysyłając SMS
o treści RATUJE na nr 72405. Szczegóły na wyłożonych na stoliku ulotkach. Dziś o godz. 1715
nabożeostwo różaocowe za zmarłych. Zapowiadana na dzisiaj promocja „Ewangelii na co dzieo”
została przełożona na niedzielę 4 stycznia.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych i zachęcamy
do wspólnej modlitwy.
3. Jutro – 10.11. – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. dK. Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach, a po niej modlitwa różaocowa.
4. We wtorek – 11.11. – wsp. Św. Marcina z Tours, bp. W tym dniu przypada Narodowe Święto
Niepodległości i 96 rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. w tym dniu jak w dzieo
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. O godz.
1730 odprawimy pierwsze comiesięczne nabożeostwo do Św. Michała Archanioła. Zapraszamy
wszystkich, a szczególnie te osoby, które przyjęły szkaplerz św. Michała Archanioła. Modlitwa
różaocowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach po Mszy św.
5. W środę – 12.11. – wsp. św. Jozafata, b. m. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z modlitwą za zmarłych o godz. 1730.
6. W czwartek – 13.11. – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski. Z racji 13 dnia miesiąca, wieczorną Mszę św. i modlitwę różaocową po niej
przeżywad będziemy w duchu fatimskim. W czwartek w kaplicy wieczystej adoracji na Serbinowie
odbędzie się od godz. 2100 do 600 rano adoracja nocna naszej parafii. Msza św. o godz. 2300.
Chętnych parafian zaprasza na to czuwanie Wspólnota dla Intronizacji. Istnieje możliwośd dowozu
o godz. 2030. W czwartek po Mszy św. spotkanie dla grupy oazowej.
7. W piątek o godz. 1500 nabożeostwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730 modlitwa różaocowa
za zmarłych i Msza św. o Bożym Miłosierdziu. W tym dniu rozpocznie się nowenna przed
uroczystością Chrystusa Króla. O godz. 1530 w Świetlicy spotkanie dla dzieci z Kółka Rycerzy
Dzieciątka Jezus.
8. W sobotę modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczorowej.
9. Pragniemy już dzisiaj zasygnalizowad, iż w czwartek 20 listopada rozpoczniemy renowacje misji
św., które przeżywaliśmy w ubiegłym roku. Program podany zostanie w przyszłą niedzielę.
10. Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, filia w Tarnobrzegu zaprasza do skorzystania
z bezpłatnej pomocy skierowanej do osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin.
Szczegóły dla zainteresowanych na okolicznościowych ulotkach.
11. W środę i czwartek od godz. 900 bardzo serdecznie prosimy chętnych parafian do pomocy
w uprzątnięciu terenu przykościelnego z zalegających liści. Przy tej okazji gorąco dziękujemy tym
parafianom, którzy włączyli się już do prac porządkowych. Dziękujemy również za ofiary składane
dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca.
12. „Bóg zapład” parafianom z bl nr 2 przy Placu 1000 – lecia za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 100zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 3 przy Placu 1000 – lecia.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

