XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.11.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela – przedostatnia roku liturgicznego, to Światowy dzień Pamięci o Ofiarach
Wypadków Drogowych. Pamiętajmy zatem w modlitwie o tych, którzy zginęli na drogach lub
zostali poszkodowani. Dziś nowenna do Chrystusa Króla oraz nabożeństwo różańcowe
w intencji zmarłych o godz. 1715. Dzisiaj po Mszy św. można złożyć ofiarę do puszki na ŚDM.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych zmarłych oraz
przygotowujemy się duchowo do uroczystości Chrystusa Króla odprawiając Nowennę.
3. Jutro – 16.11. – wsp. NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Modlitwa wypominkowa po
Mszy wieczornej. Jutro po Mszy wieczornej prosimy na obowiązkową zbiórkę wszystkich
ministrantów i lektorów, w związku z przygotowaniem do uroczystości odpustowej.
4. We wtorek – 17.11. – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, z. O godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka
Jezus, o godz. 1800 Msza św. w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku, a po niej
modlitwa różańcowa za zmarłych i błogosławieństwo indywidualne figurką Dzieciątka
Jezus. We wtorek na spotkanie o godz. 1900 prosimy młodzież klasy I gimnazjum, która
w następną niedzielę przeżywać będzie inaugurację przygotowania do bierzmowania. Pozostałe
klasy będą miały comiesięczne spotkanie w ramach rekolekcji.
5. W środę – 18.11. – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dz. m. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
połączona z modlitwą za zmarłych o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie POAK.
6. W czwartek wsp. Bł. Salomei, dz. O godz. 1630 spotkanie dla wszystkich kandydatów na
ministranta. W tym dniu rozpoczniemy Rekolekcje Parafialne przed Uroczystością
Chrystusa Króla Wszechświata. Przeżywać je będziemy pod hasłem: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Roman Janiec – sekretarz ks.
biskupa Ordynariusza. Program tych rekolekcji jest następujący:
CZWARTEK – 19.11.2015.
30
17 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
1900 – Nauka rekolekcyjna dla wszystkich członków wspólnot, grup duszpasterskich,
ruchów i stowarzyszeń
PIĄTEK – 20.11.2015.
00
8 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1700 – Spowiedź święta
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1900 – Spotkanie dla młodzieży /obowiązkowo uczestniczą w tym spotkaniu kandydaci do
bierzmowania z I, II i III kl. gimnazjum/
SOBOTA – 21.11.2015.
800 – Msza św. z kazaniem dla starszych i chorych
1630 – Spotkanie z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami /obowiązkowo uczestniczą dzieci
klas II i III/
1700 – Spowiedź święta przed uroczystością odpustową
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich - obrzęd przyjęcia nowych ministrantów
1900 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków, rodziców, nauczycieli i wychowawców
Na Mszach św. w sobotę będzie można złożyć ofiarę na poczet rekolekcji.

NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22.11.2015.
Na wszystkich Mszach św. kazania odpustowe. O godz. 1200 – Uroczysta Suma
Odpustowa. Na tej Mszy św. nastąpi inauguracja przygotowania do sakramentu
bierzmowania młodzieży klasy I gimnazjum. O godz. 1500 – Koronką do Bożego
Miłosierdzia rozpocznie się IV Tarnobrzeski Marsz Mężczyzn do figury Serca Pana Jezusa
na Serbinów. O godz. 1730 modlitwa za zmarłych. Na Mszy św. o godz. 1800 zakończenie
Rekolekcji.

7. Szczegółowy program Rekolekcji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej parafii. Gorąco zachęcamy do skorzystania z tego czasu łaski jakim są rekolekcje.
Zapraszamy również wszystkich mężczyzn do udziału w IV Marszu Mężczyzn, którego
tegoroczne hasło brzmi: „Synowie miłosierdzia”. Szczegóły na okolicznościowych plakatach.
Uroczystość Chrystusa Króla to także święto patronalne AK oraz LSO. W tym dniu będzie
można zakupić książkę o tarnobrzeskich kościołach i kaplicach.
8. W związku z czekającymi nas wydarzeniami, bardzo gorąco prosimy o pomoc
w przygotowaniu świątyni i jej obejścia w środę od godz. 900. Jednocześnie serdecznie
dziękujemy tym parafianom, którzy w ubiegłym tygodniu ze zrozumieniem zaangażowali się
w prace porządkowe w parku i wokół świątyni. Niech Bóg wynagrodzi poniesione trudy.
9. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej diecezji XXI Tydzień Biblijny. Ks. Biskup
w słowie wstępnym do tego Tygodnia napisał m.in. takie słowa: „przez nadchodzący
Tydzień Biblijny (…) przygotowujemy się do kolejnych ŚDM, aby przyniosły one
błogosławione owoce w Kościele, naszej ojczyźnie i w całym świecie. …Postarajmy się więc
poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego i świadectwo naszej wiary przygotować
młodzież na spotkanie z papieżem Franciszkiem podczas ŚDM.”
10. Prezydent Miasta zaprasza Parafian na Tarnobrzeski Dzień Seniora, który odbędzie się
w dniu 20 listopada w Tarnobrzeskim Domu Kultury w godz. od 1000 – 1200.
11. Pragniemy poinformować zainteresowanych odbyciem kursu przedmałżeńskiego, iż
w sobotę 28 listopada rozpocznie się on w naszej parafii. Kurs ten będzie się odbywał się
w piątki i soboty Adwentu o godz. 1900.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 46 - 60 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 90 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur parafian z bl. nr 15 przy Skalna Góra, m. od 1 - 15.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Droga”. Można również zabrać sobie okolicznościowy numer czasopisma „ChiT.

