XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.09.2015r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś pierwsza niedziela września. Na Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie tornistrów
i przyborów szkolnych dzieci z klasy I szkoły podstawowej. O godz. 1655 comiesięczna prelekcja,
po niej nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś na Jasnej Górze gromadzą
się rolnicy na corocznej pielgrzymce dziękczynnej za tegoroczne plony.
2. Przez cały miesiąc wrzesień po Mszy św. wieczorowej przyzywamy opieki św. Aniołów Bożych.
3. Jutro po Mszy św. wieczorowej spotkanie dla wszystkich lektorów, ministrantów oraz kandydatów.
Zapraszamy również na to spotkanie chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami.
4. We wtorek – 08.09. - przypada święto Narodzenia NMP. Msze św. jak w dzień powszedni.
Uroczystość odpustowa w sanktuarium MB Dzikowskiej.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla scholii.
Zapraszamy dziewczynki, które dysponują dobrym głosem, aby włączyły się do scholii parafialnej.
6. W piątek – 11.09. – przypada XIV rocznica tragicznego zamachu terrorystycznego na Word Trade
Center. Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tej tragedii i wypraszajmy u Boga pokój na świecie.
O godz. 15 00 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zakończone Mszą św. o godz.
18 00. Na godz. 1600 do Świetlicy Parafialnej zapraszamy dzieci, które przynależą, bądź chcą
przynależeć do Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus.
7. W sobotę – 12 września przypada 8 rocznica Intronizacji NSPJ w parafiach naszego miasta, dlatego
po Mszy św. wieczorowej ponowimy nasze oddanie się Chrystusowi Królowi. W sobotę o godz. 900
w parafii na Serbinowie rozpocznie się Dekanalny Dzień Małżeństw. Zapraszamy małżonków od
1 – 10 roku po ślubie, jak też wszystkich chętnych do skorzystania z tej okazji, by umocnić się we
wzajemnej miłości. Tematyką tego spotkania będzie „Komunikacja w małżeństwie”. Spotkanie
zakończy się Mszą św. o godz. 1230 z odnowieniem ślubów małżeńskich. Prosimy chętne małżeństwa
o zabranie sobie ze stolika stosownych zaproszeń.
8. W przyszłą niedzielę Mszą świętą o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie.
Zapraszamy do udziału, szczególnie na modlitwę różańcową o godz. 2015 i procesję fatimską.
W kościele na Serbinowie o godz. 1800 Msza św., a po niej procesja do figury Serca Pana Jezusa
w XVIII rocznicę Intronizacji NSPJ w naszym mieście.
Ofiary z przyszłej – II niedzieli miesiąca przeznaczone będą szczególnie na inwestycje parafialne.
9. Od jutra po przerwie wakacyjnej rozpoczyna swą działalność opiekuńczo – wychowawczą nasza
Parafialna Świetlica Caritas. Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od
1400 – 1630. Zapraszamy dzieci do skorzystania z zajęć świetlicowych, a rodziców prosimy o zapisanie
dzieci w najbliższym tygodniu.
10. W dniach 14/15 września Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ gromadzą się na Ogólnopolskim
Czuwaniu Nocnym na Świętym Krzyżu. Wyjazd autokarem w poniedziałek o godz. 1710, powrót po
skończonej adoracji we wtorek rano. Zapisy chętnych w zakrystii.
11. Zapraszamy młodzież z naszej parafii do udziału w XVIII Diecezjalnym Spotkaniu Młodych,
które odbędzie się w dniach od 18 – 20 września w Staszowie. Chętni proszeni są o zapisywanie się
na wyjazd i zabranie z zakrystii formularzy zgłoszeniowych. Zapisy do przyszłej niedzieli.
12. Tarnobrzeski Szpital oraz Prezydent Miasta zapraszają panie od 50 – 69 roku życia na bezpłatne
badania mammograficzne i cytologiczne, w dniu 12 września, w godz. od 900 – 1300. Badania odbędą
się w szpitalu. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. W dniu 19 września organizowany jest wyjazd z Tarnobrzega na Charyzmatyczne Spotkanie
Modlitewne do Przeprośnej Górki k/ Częstochowy. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 – 60 za sprzątanie świątyni
i ofiarę 190 zł. Pracowało 9 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 11 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 -15.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodych „Droga” oraz
miesięcznik rodzin „Nasza Arka”. Na stoliku wyłożone są również folderki informujące o Dziele
Duchowej Adopcji Kapłanów.

