XXIX NIEDZIELA ZWYKLA – 18.10.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą w całym Kościele rozpoczyna się Tydzieo Misyjny, który w tym roku przeżywamy pod
hasłem: „Od nawrócenia do misji”. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy. To wielkie dzieło misyjne
wspieramy także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne. Nabożeostwo różaocowe w intencji misji dziś
o godz. 1715. Dzisiejsza niedziela to patronalne święto Służby Zdrowia, z tej racji na placu szpitalnym nastąpi
poświęcenie figury i kapliczki św. Barbary.
2. Przed nami kolejny różaocowy tydzieo. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako
mistyczną broo i narzędzie Bożych zwycięstw. Gromadźmy się zatem na nabożeostwach różaocowych, by
wypraszad światu i sobie potrzebne łaski. Nabożeostwa w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 19.10. - przypada 31 rocznica męczeoskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Z przed kościoła OO.
Dominikanów o godz. 1830 wyruszy jak co roku Droga Krzyżowa nad Wisłę. Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
4. We wtorek – 20.10. – wsp. św. Jana Kantego, k. Na Mszę św. wieczorną i pierwsze spotkanie w ramach
przygotowania do sakramentu bierzmowania, prosimy młodzież klasy I gimnazjum wraz z rodzicami.
Przypominamy, że przygotowanie do tego sakramentu odbywa się w parafii zamieszkania i trwa przez 3 lata.
5. W środę – 21.10. – wsp. bł. Jakuba Strzemię, b. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z nabożeostwem różaocowym. Na Mszę św. i spotkanie formacyjne prosimy kandydatów do bierzmowania
z II klasy gimnazjum. Po różaocu spotkanie dla scholii, a po Mszy św. spotkanie POAK.
6. W czwartek – 22.10. – przypada święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, dlatego
wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II przeżywad będziemy w piątek. W czwartek o godz. 16 30 spotkanie
dla kandydatów na ministranta. Na nabożeostwo różaocowe o godz. 1730 prosimy kandydatów do
bierzmowania z wszystkich klas gimnazjalnych. Na Mszę św. i comiesięczne spotkanie po niej prosimy
młodzież III klasy gimnazjum.
7. W piątek na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie po niej w parafii św. Barbary zapraszamy zadeklarowanych
wolontariuszy ŚDM, jak też chętnych do uczestnictwa w wolontariacie ŚDM. Bardzo prosimy o obecnośd na
tym powakacyjnym spotkaniu, ponieważ omawiane będą ważne sprawy. Informujemy, iż w naszej parafii
wolontariatem ŚDM zajmuje się ks. Damian.
8. W sobotę – 24.10 - o godz. 1700 nabożeostwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi.
9. W przyszłą niedzielę – ostatnią października przypada Światowy Dzieo Różaoca. W przyszłą niedzielę
nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.
10. Przed nami uroczystośd Wszystkich Świętych i Dzieo Zaduszny. Porządkując groby naszych drogich
zmarłych, ofiarujmy im nade wszystko dar modlitwy, Mszy św. sprawowanej w ich intencji, Komunii św.
i odpustów. Przygotujmy się zatem duchowo korzystając w najbliższym czasie z sakramentu pokuty.
Ofiarujmy naszym zmarłym modlitwę wypominkową. Na stoliku za ławkami wyłożone są kartki
wypominkowe, można je sobie zabrad i wypisane składad w zakrystii lub wrzucad na tacę.
11. Siostry Dominikanki zapraszają na prezentację książki o sł. B. M. Kolumbie Białeckiej, w dniu 23
października o godz. 1830 w Zamku Dzikowskim. Szczegóły na plakacie.
12. Na tablicy ogłoszeo znajdziemy informację o spotkaniu w TDK z prof. Gabrielem Turowskim, połączonym
z wernisażem wystawy fotografii o św. Janie Pawle II. Również zainteresowanych udziałem w Radzie
Seniorów odsyłamy do zapoznania się ze stosownym ogłoszeniem.
13. Informujemy, że środki pozyskane w ramach 1% podatku dochodowego za 2014 rok wyniosły 1135zł,
czyli o 1200zł mniej niż w poprzednim roku. PZC z tych środków przygotuje paczki świąteczne dla rodzin
wielodzietnych (powyżej 5 osób w rodzinie). Dziękujemy wszystkim za wsparcie dzieł charytatywnych
w naszej parafii. PZC zaprasza po odbiór artykułów spożywczych w najbliższy wtorek - 20 października,
o godzinie 1100. Prosimy o pomoc w rozładunku i terminowy odbiór.
14. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu przypomina, że przez cały rok można korzystad
bezpłatnie z fachowego poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego. Zainteresowani informacje
uzyskają pod numerem telefonu 515425207 oraz na stronie Centrum www.pomocrodzinie.tbg.net.pl
15. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 13 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur w świątyni i ofiarę 200 zł.
Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bloku nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 15.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo „Miłujcie się” z bardzo ciekawymi
artykułami oraz czasopismo dla młodzieży „Droga”. Również ze stolika za ławkami można zabrad sobie
okolicznościowy numer czasopisma „ChiT”.

