XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.XI.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza – II niedziela listopada, to VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który
poświęcony jest Syrii. W tym kraju przeżywającym dramat wojny, chrześcijanie w ostatnich latach
doświadczają szczególnych prześladowań, aż do przelania krwi za wiarę. Możemy ich wesprzeć
składając do puszek dowolną ofiarę, można również wesprzeć to dzieło wysyłając SMS o treści
RATUJE na nr 72405. Szczegóły na wyłożonych na stoliku ulotkach. Dziś o godz. 1655 comiesięczna
prelekcja, po niej nabożeństwo różańcowe za zmarłych i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz.
1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych i zachęcamy
do wspólnej modlitwy.
3. Jutro – 09.11. - rocznica konsekracji Bazyliki Laterańskiej. Msza św. wieczorowa w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach, a po niej modlitwa różańcowa za zmarłych.
4. We wtorek – 10.11. – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. dK. O godz. 1730 nabożeństwo do Św. Michała
Archanioła, na które zapraszamy szczególnie te osoby, które przyjęły Szkaplerz Św. Michała
Archanioła. Modlitwa wypominkowa po Mszy św.
5. W środę – 11.11. – wsp. Św. Marcina z Tours, bp. W tym dniu przypada Narodowe Święto
Niepodległości i 97 rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. w tym dniu jak w dzień powszedni.
Natomiast miejska Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie o godz. 930 w kościele OO.
Dominikanów, a po niej tradycyjna manifestacja patriotyczna. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
połączona z modlitwą za zmarłych o godz. 1730, po niej Msza św. w intencji Ojczyzny.
6. W czwartek – 12.11. – wsp. św. Jozafata, b. m. Modlitwa wypominkowa po Mszy św.
7. W piątek wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
Jest to 13 dzień m-ca i drugi piątek m-ca, dlatego o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych i Msza św.
o MB Fatimskiej. W tym dniu rozpoczniemy Nowennę przed uroczystością Chrystusa Króla. W piątek
w kaplicy Wieczystej Adoracji na Serbinowie czuwanie od godz. 2100 do 600 rano poprowadzi
Wspólnota dla Intronizacji z naszej parafii. Zachęcamy parafian do wspólnej nocnej modlitwy. Istnieje
możliwość dowozu o godz. 2030. W piątek po Mszy wieczornej spotkanie dla Rycerzy Kolumba.
8. W sobotę modlitwa wypominkowa po Mszy św. wieczornej.
9. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na potrzeby ŚDM w Krakowie.
10. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza w dniu 12 listopada o godz. 18 00 na promocję książki
autorstwa Piotra Czepiela i Piotra Dumy pt. „Tarnobrzeg Kościoły, Kaplice”. Książkę tę można będzie
nabyć w naszej parafii w niedzielę 22 listopada.
11. Biblioteka Pedagogiczna i KIK zapraszają na Tydzień Historyczny „Ku niepodległości”, natomiast
Szkoły Katolickie zapraszają w dniu 10 listopada o godz. 16 30 na Ognisko Patriotyzmu. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.
12. Pragniemy już dzisiaj zasygnalizować, iż w czwartek 19 listopada rozpoczniemy rekolekcje
parafialne przed uroczystością odpustową ku czci Chrystusa Króla. Program podany zostanie
w przyszłą niedzielę.
13. W najbliższy czwartek i piątek od godz. 900 bardzo serdecznie prosimy chętnych parafian do
pomocy w uprzątnięciu terenu przykościelnego z zalegających liści.
14. Gorąco dziękujemy tym wszystkim Parafianom, którzy rozumieją potrzeby związane
z funkcjonowaniem parafii i wspierają ją systematycznie ofiarami, pracą i modlitwą. Dziękujemy
wszystkim za dzisiejsze ofiary składane z racji II niedzieli miesiąca.
15. W niedzielę 25 października w kościołach całej Polski odbyło się liczenie wiernych. W niedzielnych
Mszach św. w naszej świątyni uczestniczyło 1201 osób, w tym 757 kobiet i 444 mężczyzn, a do Komunii
św. przystąpiło 649 osób, w tym 478 kobiet i 171 mężczyzn.
16. „Bóg zapłać” parafianom z bl nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 – 45 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 180 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 46 -60.
17. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

