UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA – 23.11.2014.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, tak bardzo podkreśla prawdę, że
wszystko ma swój początek i będzie miało ukoronowanie w Chrystusie Królu Wszechświata.
W naszej wspólnocie przeżywamy XII uroczystość odpustową oraz zakończenie renowacji Misji
Św. Serdecznie dziękujemy księdzu ks. Janowi Dąbalowi za przeprowadzenie tych rekolekcji, które
zarazem przygotowały nas do godnego przeżycia dzisiejszej uroczystości parafialnej, dziękujemy za
poniesiony trud w głoszeniu Bożego Słowa. Niech Jezus Chrystus Król błogosławi ks. Janowi
w dalszym życiu i posługiwaniu Kościołowi. Z racji kończącej się Renowacji i odpustu pragniemy
także wyrazić wdzięczność wszystkim tym osobom, które ochoczo włączyły się w przygotowanie
i przeżycie tych dni i dzisiejszej uroczystości, swoją aktywną pracą w świątyni oraz wokół niej, swoją
modlitwą, ofiarami i czynnym uczestnictwem w liturgii i naukach rekolekcyjnych. Niech Jezus za
każde dobro obficie wynagrodzi potrzebnymi łaskami.
Dzisiaj o godz. 1500 koronką do Bożego Miłosierdzia w naszej świątyni rozpocznie się III Marsz
Mężczyzn do figury NSPJ na Serbinowie. Zapraszamy wszystkich mężczyzn. Nabożeństwo
niedzielne dziś o godz. 1715.
2. W naszej diecezji rozpoczął się XX Tydzień Biblijny, który przeżywamy pod hasłem „Wierzę
w Syna Bożego”. Z racji tego tygodnia zachęcamy do wyeksponowania księgi Pisma Świętego
w naszych mieszkaniach i do odczytania oraz rozważenia codziennie jednego rozdziału Ewangelii wg
św. Mateusza. Zachęcamy również do udziału w codziennych Mszach św. i nabożeństwach w czasie
których realizować będziemy program Tygodnia Biblijnego.
3. Jutro – 24.11. – wsp. św. męczenników Andrzeja Dung – Lac i Towarzyszy. O godz. 1700 odbędzie
się spotkanie dla wszystkich animatorek SKC. O godz. 1730 nabożeństwo do MB Królowej
Przenajdroższej Krwi. Po Mszy św. modlitwa różańcowa za zmarłych, w czasie której polecimy
Bogu szczególnie zmarłych tarnobrzeskich nauczycieli. Po Mszy św. spotkanie KSNiP.
4. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św.
modlitwa różańcowa za zmarłych.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem za zmarłych o godz. 1730.
Po Mszy św. spotkanie PZC. O godz. 1930 Rycerze Kolumba zapraszają na film biblijny. O godz. 2100
odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski. Przyjdźmy licznie, by łączyć się z naszą Matką.
6. W czwartek na Mszę św. dziękczynną za kanonizację Jana Pawła II zapraszamy szczególnie POAK
i różę św. Franciszka i Hiacynty. Modlitwa różańcowa za zmarłych po Mszy św. W czwartek
spotkanie grupy oazowej.
7. W piątek modlitwa za zmarłych o godz. 1730.
8. W sobotę rozpoczęcie Nowenny przed Niepokalanym Poczęciem NMP i modlitwa za zmarłych po
Mszy św. wieczorowej. W sobotę o godz. 1900 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach
tegorocznego kursu przedmałżeńskiego. Zapraszamy młode osoby zainteresowane przygotowaniem
do sakramentu małżeństwa. Spotkania odbywać się będą w piątki i soboty w okresie Adwentu
o godz. 1900.
9. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent - czas, który przygotuje nas do Świąt Bożego
Narodzenia. O godz. 1715 ostatnie nabożeństwo wypominkowe za zmarłych.
10. W dniach 6 – 7 grudnia w Instytucie Teologicznym w Sandomierzu odbędzie się Adwentowy
Dzień Skupienia dla Małżeństw, którego tematyką będzie „Komunikacja w małżeństwie”. Zachęcamy
do skorzystania, szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. W dniach 26 – 27 listopada w PWSZ odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku
i komórek macierzystych. Szczegóły również na tablicy ogłoszeń.
12. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Torunia, wyjazd w dniu 29 listopada.
13. Od dzisiaj do 17 grudnia można wziąć udział w akcji zbierania darów rzeczowych na rzecz dzieci z
potrzebujących rodzin, organizowanej przez MOPR pod hasłem: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy Placu 1000-lecia za pełniony dyżur i złożoną ofiarę 200 zł.
Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki
dyżur parafian z bl. nr 5 przy Placu 1000-lecia.
15. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest
kalendarz na przyszły rok.

