XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - 13.09.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna V Tydzień Wychowania, który w tym roku przeżywamy pod
hasłem: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. Tydzień ten ma na celu podkreślić rolę
wychowania, które ma prowadzić do integralnego rozwoju człowieka. Dziś z racji 13 dnia
miesiąca Mszą św. wieczorną rozpoczniemy Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy do udziału
w nim. Nie będzie dziś nabożeństwa o godz. 1730. Dziś przypada XVIII rocznica Intronizacji
NSPJ w naszym mieście. Msza św. i procesja do Figury Serca Pana Jezusa na Serbinowie o godz.
1700. Dziś jeszcze młodzi mogą zapisać się na Diecezjalne Spotkanie Młodych, które odbędzie się
w dniach od 18 – 20 września w Staszowie. W zakrystii są do pobrania formularze zgłoszeniowe.
W naszej wspólnocie gościmy dzisiaj duet bandurystek – „Elegia Strun” z filharmonii
w Tarnopolu na Ukrainie. Po Mszy św. zespół wykona krótki koncert pieśni i piosenek
ukraińskich, na który zapraszamy wszystkich uczestników Mszy św. Bardzo serdecznie
dziękujemy naszym Gościom za przybycie do nas i ubogacenie nas pięknym śpiewem i grą na
regionalnych instrumentach. Przy wyjściach ze świątyni można nabyć płyty z utworami zespołu
oraz złożyć dowolny datek dla zespołu.
2. Jutro – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msza św. wieczorna w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. cotygodniowa zbiórka dla LSO. O godz.
1710 z dworca PKS wyjazd autokaru na całonocne czuwanie Wspólnot dla Intronizacji NSPJ na
Święty Krzyż.
3. We wtorek – 15.09. – wsp. NMP Bolesnej.
4. W środę – 16.09. – wsp. Świętych Męczenników: Korneliusza i Cypriana. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja. Na Mszę św. i pierwsze powakacyjne spotkanie prosimy kandydatów
do bierzmowania z II klasy gimnazjum wraz z rodzicami. Po Mszy św. spotkanie dla scholii
oraz POAK.
5. W czwartek – 17 września – przypada 76 rocznica zdradzieckiej napaści Rosji sowieckiej na
Polskę. Pamiętajmy w modlitwach o ofiarach tamtych dni. O godz. 1630 zbiórka dla kandydatów
na ministranta. O godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus, po nich Msza św. w intencjach
powierzonych Dzieciątku Jezus i nabożeństwo. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym
nabożeństwie, a szczególnie dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus oraz matki w stanie
błogosławionym. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z III
klasy gimnazjum wraz z rodzicami. Po Mszy św. odbędzie się krótkie organizacyjne spotkanie
dla młodzieży wyjeżdżającej na Diecezjalne Dni Młodych do Staszowa.
6. W piątek – 18.09. – święto św. Stanisława Kostki, z. – Patrona dzieci i młodzieży. Na Mszę św.
o godz. 1800 zapraszamy dzieci i młodzież.
7. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
8. W niedzielę 27 września odbędzie się pielgrzymka Rodzin na Jasną Górę, a 3 października
pielgrzymka Róż Różańcowych do Ożarowa. Chętni na te wyjazdy mogą zapisywać się
w zakrystii.
9. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, jak również za każdą ofiarę i pracę dla
parafii.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 11 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-15 za sprzątanie
świątyni i ofiarę 160 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z tego samego bloku, m. od 16 -30.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Na stoliku wyłożone są foldery informujące
o naborze do tarnobrzeskiej Szkoły Muzycznej oraz PWSZ. Zainteresowane osoby mogą je sobie
zabrać, jak też kalendarz z Aniołami.
12. KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ.

