XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.10.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1655 comiesięczna prelekcja, a po niej nabożeństwo różańcowe i zmiana
tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej darmowe porady prawne.
2. W naszych katolickich świątyniach trwają nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do licznego
udziału w tych pięknych nabożeństwach, które odprawiane są w naszym kościele w dni
powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 05.10. – wsp. św. Faustyny, dz. – Apostołki Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św. zbiórka
dla Liturgicznej Służby Ołtarza.
4. W środę – 07.10. – wsp. NMP Różańcowej. Święto patronalne wszystkich róż różańcowych.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730. Po
Mszy św. wieczornej próba Scholii.
5. W czwartek o godz. 1630 odbędzie się zbiórka dla kandydatów na ministranta.
6. W piątek – 09.10. – wsp. bł. Wincentego Kadłubka, b. – Patrona naszej diecezji. O godz. 1500
rozpocznie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730 nabożeństwo różańcowe
i Msza św. o Bożym Miłosierdziu. O godz. 1600 spotkanie dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka
Jezus.
7. W przyszłą niedzielę – 11.10. - przeżywać będziemy XV Dzień Papieski pod hasłem: „Jan
Paweł II – Patron Rodziny.” W tym dniu przeprowadzana będzie zbiórka do puszek na Fundusz
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to także II niedziela miesiąca, stąd ofiary składane na tacę
przeznaczone będą szczególnie na inwestycje parafialne.
8. W środę – 07. 10. – w Wielowsi Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się całodobowa adoracja
tarnobrzeskich parafii w ramach Wielkiej Nowenny Adoracyjnej przed świętem Chrystusa
Króla. Nasza parafia zaproszona jest do czuwania w czwartek od godz. 1630 do godz. 1800.
Bardzo gorąco zachęcamy Wspólnotę dla Intronizacji oraz chętnych parafian do udziału
w wyznaczonym czuwaniu. Będzie także możliwość dowozu. Zainteresowanych dowozem
prosimy o kontakt w zakrystii.
9. Zapraszamy do udziału w dekanalnym nocnym czuwaniu na Jasnej Górze, w dniu 12/13
października. Wyjazd o godz. 1600 w poniedziałek, powrót we wtorek rano. Zapisy trwają
jeszcze w tym tygodniu. Jest to wyjątkowa okazja, aby czuwać przed Obliczem naszej
Jasnogórskiej Pani w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, dlatego gorąco
zachęcamy do udziału.
10. Krakowskie Centrum Diagnostyki organizuje badania na zakwaszenie organizmu oraz gęstości
kości pod kątem wykrycia osteoporozy. Badanie odbędzie się jutro o godz. 1820 w ambulansie
diagnostycznym na parkingu przy kościele. Szczegóły na ulotkach, które można sobie zabrać ze
stolika za ławkami.
11. Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Na stoliku za
ławkami wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane składać
w zakrystii lub na tacę.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 -30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 90 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31-60.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodzieży „Droga”.

