XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.11.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Słowo Biskupa Sandomierskiego na XX Tydzień Biblijny.
2. Dzisiejsza niedziela jest przedostatnią niedzielą roku liturgicznego. Dziś nowenna do Chrystusa
Króla oraz nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych o godz. 1715. Dzisiaj po Mszy św.
można złożyć ofiarę do puszki na ŚDM.
3. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych zmarłych oraz
przygotowujemy się duchowo do uroczystości Chrystusa Króla odprawiając Nowennę
i wypraszając łaski dla całej parafii.
4. Jutro – 17.11. – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, z. O godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus,
o godz. 1800 Msza św. w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku, a po niej modlitwa
różańcowa za zmarłych i błogosławieństwo indywidualne figurką Dzieciątka Jezus.
5. We wtorek – 18.11. – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dz. m. Modlitwa różańcowa za zmarłych
po Mszy św.
6. W środę – 19.11. – wsp. bł. Salomei, z. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z modlitwą za zmarłych o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie POAK. W środę na spotkanie
o godz. 1830 prosimy młodzież klasy I gimnazjum, która w niedzielę przeżywać będzie inaugurację
przygotowania do bierzmowania.
7. W czwartek rozpoczniemy Renowację Misji Św. która przebiegać będzie według
następującego programu:
Czwartek – 20 listopada 2014 r. - wsp. św. Rafała Kalinowskiego, k.
Jezus zapłakał nad Jerozolimą – Jezus płacze nad swoim Kościołem
30
17 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z nauką ogólną
1900 – Nauka dla rodziców wychowujących dzieci
Piątek – 21 listopada 2014 r. – wsp. Ofiarowania NMP
Troska o Kościół jako wspólnotę
0800 – Msza św. z nauką ogólną /nie będzie Mszy św. o godz. 700/
0900 – Nauka dla osób starszych i samotnych
1500 – Godzina Miłosierdzia
1700 – Spowiedź święta przed uroczystością odpustową
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z nauką ogólną
1900 – Droga Krzyżowa - poświęcenie plenerowych stacji Drogi Krzyżowej. Przy tej okazji
serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Dyrekcji, Instruktorów i Uczniów Centrum
Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu za wykonanie na przestrzeni 6 lat granitowo –
metalowego ogrodzenia i elementów drogi krzyżowej dla naszej parafialnej wspólnoty. Niech Bóg
wynagrodzi swym błogosławieństwem wszystkim dobroczyńcom ich życzliwość i poniesione trudy.
Dziękujemy również projektantom i wszystkim za ofiary na te cele, bo przecież to z tych ofiar
zostało wybudowane to piękne i trwałe dzieło.
Sobota – 22 listopada 2014 r. – wsp. św. Cecylii, dz. – Patronki muzyki i śpiewu kościelnego
„Wstań i zmierz świątynię” – grzech Kościoła
0800 – Msza św. z nauką ogólną
1000 – Spotkanie z dziećmi ze szkół podstawowych – zapraszamy wszystkie dzieci, a szczególnie
przygotowujące się do I Komunii Św. oraz dzieci klasy III – rocznicowe.
1130 – spotkanie z młodzieżą z gimnazjów – obowiązkowo uczestniczą w tym spotkaniu w ramach
listopadowego spotkania formacyjnego kandydaci do bierzmowania z I, II i III kl. gimnazjum. Po
spotkaniu próba dla młodzieży z I klasy gimnazjum przed niedzielną inauguracją.
1700 – Nauka dla miłośników Różańca Świętego
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy św. poświęcenie tablicy upamiętniającej poległych
w obronie Lwowa i ofiary ludobójstwa na Wschodzie. Tablicę tę funduje Towarzystwo
Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich.
1915 – Nauka dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych

Na Mszach św. w sobotę będzie można złożyć ofiarę na poczet rekolekcji. W sobotę rozpocznie
się w naszej diecezji XX Tydzień Biblijny.
Niedziela – Uroczystość Chrystusa Króla - 23 listopada 2014 r.
Jezus Chrystus poszukuje zagubionego człowieka w Kościele i świecie.
0730 – Msza św. z nauką
0900 – Msza św. z nauką
1030 – Msza św. z nauką
1200 – Uroczysta Suma Odpustowa – Msza św. prymicyjna ks. Jana Kani, który w Wielkim
Poście dobywał praktykę diakońską w naszej parafii. Inauguracja przygotowania młodzieży klasy
I gimnazjum do sakramentu bierzmowania.
1500 – Koronka do Bożego Miłosierdzia i III Marsz Mężczyzn do Figury NSPJ na Serbinowie.
1600 – Msza św. z nauką
1715 – Modlitwa różańcowa
1800 – Msza św. z nauką i zakończenie Renowacji misji św.
8. Szczegółowy program Renowacji Misji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej parafii, można również zabrać sobie wydrukowany program. Gorąco zachęcamy do
udziału w słuchaniu Bożego Słowa. Pozwólmy, aby dotknęła nas moc i miłość naszego Króla
i Pana. Zapraszamy również mężczyzn do udziału w III Marszu Mężczyzn. Szczegóły na plakatach.
Uroczystość Chrystusa Króla to także święto patronalne AK, KSM, LSO.
9. W związku z czekającymi nas wydarzeniami, bardzo gorąco prosimy o pomoc
w przygotowaniu świątyni i jej obejścia w czwartek od godz. 900. Jednocześnie serdecznie
dziękujemy tym parafianom, którzy w ubiegłym tygodniu ze zrozumieniem zaangażowali się
w prace porządkowe w parku i wokół świątyni.
10. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zaprasza na Rekolekcje dla Małżeństw
"Szczęśliwy dom", które odbędą się w kościele św. Barbary. Nauki odbędą się w piątek i sobotę
o godz. 1800, a w niedzielę o 1215. Natomiast w czwartek KCPR zaprasza wolontariuszy na
spotkanie oraz na wypominkową modlitwę o 1800 również w kościele św. Barbary.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 3 przy Pl. 1000 - lecia za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 50 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 1800. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 4 przy Pl. 1000-lecia.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży
„Droga”.
13. Przypominamy o obywatelskim obowiązku udziału w dzisiejszych wyborach samorządowych.

