XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIETYCH
01.11.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś Kościół wychwala Pana Boga za świętych i błogosławionych, którzy są w niebie.
Radujemy się, bo są w Domu Ojca i swoją modlitwą pomagają nam – jeszcze pielgrzymującym,
abyśmy nie ustawali na drodze wiary. Dzisiejsza uroczystość uświadamia nam też, że świętość
jest dla wszystkich, dla każdego z nas. To od nas samych zależy, czy do tej świętości dążymy i jej
pragniemy. Dziś o godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych.
2. Jutro – 2.XI. – wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze św. będą
jutro o godz. 700, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1800 odprawimy dookoła świątyni
procesję za zmarłych z 5 stacjami i modlitwą różańcową. Na tę procesję przynieśmy
z sobą świece.
3. Przeżywając miesiąc listopad pamiętamy szczególnie w modlitwach o naszych
zmarłych, dlatego codziennie po Mszy św. wieczornej lub też przed nią zgodnie
z ogłoszeniem w naszej świątyni będzie trwała modlitwa wypominkowa za zmarłych.
Zapraszamy do udziału w niej całą wspólnotę parafialną. Przypominamy, iż do 8 listopada
będąc w stanie łaski uświęcającej i nawiedzając cmentarz, możemy zyskać odpust
zupełny, który wolno ofiarować tylko w intencji zmarłych. W pozostałe dni listopada
możemy zyskać odpust cząstkowy.
4. We wtorek modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczornej.
5. W środę – 04.11. – wsp. św. Karola Boromeusza, bp. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
połączona z modlitwą różańcową za zmarłych, która rozpocznie się o godz. 1730. O godz.
1800 próba dla scholii. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą o powołania do
służby w Kościele oraz modlitwa różańcowa za zmarłych o godz. 1730. Spowiedź od godz.
1730. O godz. 1630 spotkanie dla kandydatów na ministranta. Po Mszy św. comiesięczne
spotkanie Stowarzyszenia Krwi Chrystusa.
7. W I piątek miesiąca odwiedziny chorych w mieszkaniach od godz. 1400. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. O godz. 1730 modlitwa
wypominkowa za zmarłych. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Msza św.
wieczorowa o Niepokalanym Sercu NMP, po niej nabożeństwo pierwszo sobotnie z modlitwą
różańcową za zmarłych. W sobotę w Sandomierzu odbędzie się Dzień Modlitw o Uświęcenie
Kapłanów.
9. W przyszłą niedzielę, obchodzony będzie w Polsce VII Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Będziemy mogli w tym roku modlitewnie i materialnie wesprzeć
prześladowanych chrześcijan w Syrii. O godz. 1655 comiesięczna prelekcja, a po niej
nabożeństwo różańcowe za zmarłych i zmiana tajemnic różańcowych. Z racji II niedzieli
miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na inwestycje parafialne. Przy
tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim dobroczyńcom za wszelkie ofiary i prace na rzecz
parafii. W przyszłą niedzielę można będzie skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.
10. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Chorujących Psychicznie zaprasza
zainteresowane osoby do skorzystania z projektu pt. „Dialog i Partnerstwo” - Wsparcie dla
osób chorujących psychicznie i ich rodzin. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 - 30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 190 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 do 45.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Droga”.

