UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 22.11.2015.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Uroczystość Chrystusa Króla to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Uroczystość dzisiejsza tak
bardzo podkreśla prawdę, że wszystko ma swój początek i będzie miało ukoronowanie
w Chrystusie. W parafiach naszej diecezji rozpoczynamy XXI Tydzień Biblijny, który przeżywany jest
pod hasłem „Boże mój Ojcze! Jesteś przyjacielem mojej młodości”. Z racji tego tygodnia zachęcamy do
wyeksponowania księgi Pisma świętego i do czytania Słowa Bożego, w tym roku zaleca się przeczytanie
codziennie jednego rozdziału Listu do Efezjan. W naszej wspólnocie przeżywamy XIII uroczystość
odpustową i zakończenie rekolekcji, których motywem przewodnim były słowa: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Serdecznie dziękujemy ks. dr Romanowi Janiec za przygotowanie nas przez
rekolekcje i pomoc w godnym przeżyciu dzisiejszej uroczystości parafialnej, dziękujemy za trud
głoszenia Słowa Bożego i inspirację w dalszej formacji chrześcijańskiej. Niech Chrystus Król błogosławi
ks. Romanowi w dalszym życiu i posługiwaniu Kościołowi. Z racji odpustu pragniemy także wyrazić
wdzięczność wszystkim, dzięki którym nasza parafia istnieje, rozwija się i promieniuje dobrem. Naszą
wdzięczność wyrażamy tym osobom, które włączyły się w przygotowanie i przeżycie dzisiejszej
uroczystości swoją aktywną pracą, modlitwą, ofiarami i czynnym uczestnictwem w liturgii. Niech
Chrystus Król za każde dobro obficie wynagrodzi swym błogosławieństwem.
Dzisiaj o godz. 1500 koronką do Bożego Miłosierdzia w naszej świątyni rozpocznie się IV Marsz
Mężczyzn „Synowie Miłosierdzia” do figury NSPJ na Serbinowie. Zapraszamy wszystkich mężczyzn
z naszej parafii do udziału w Marszu. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730.
2. Jutro przypada VII rocznica nawiedzenia naszej parafii przez relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque.
Modlitwa wypominkowa po Mszy św. Na cotygodniową zbiórkę po Mszy św. zapraszamy wszystkich
ministrantów, także nowo przyjętych.
3. We wtorek – 24.11. – wsp. Świętych Męczenników Dung-Lac i Towarzyszy. O godz. 1730
nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. Nabożeństwo wypominkowe po Mszy św.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem za zmarłych i intencją
przebłagalną za grzechy przeciwko życiu o godz. 1730. Po Mszy św. spotkanie PZC. O godz. 1800
spotkanie dla scholii.
5. W czwartek modlitwa wypominkowa po Mszy św. O godz. 2000 Rycerze Kolumba zapraszają na
film biblijny pt. „Abraham”. O godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski. Przyjdźmy
licznie, by łączyć się z naszą Matką i Królową.
6. W piątek i sobotę modlitwa za zmarłych po Mszy św.
7. W sobotę zakończymy kolejny rok liturgiczny. W sobotę w Bazylice katedralnej w Sandomierzu na
Mszy św. o godz. 1500 nastąpi uroczyste rozpoczęcie Jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski.
Trzyosobowym delegacjom z każdej parafii naszej diecezji zostanie przekazana zapalona świeca
Jubileuszowa. W sobotę o godz. 1900 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach tegorocznego kursu
przedmałżeńskiego. Zapraszamy młode osoby zainteresowane przygotowaniem do sakramentu
małżeństwa. Spotkania odbywać się będą w piątki i soboty w okresie Adwentu o godz. 1900.
8. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy czas Adwentu, który przygotuje nas do Świąt Bożego Narodzenia.
9. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu zaprasza wszystkich swoich wolontariuszy oraz
osoby, grupy i stowarzyszenia pomagające tarnobrzeskim rodzinom na modlitwę wypominkową
w intencji bliskich zmarłych do Kościoła św. Barbary w środę na godzinę 1800. Po nabożeństwie
spotkanie z ks. Wiesławem Surmą Duszpasterzem Rodzin Diecezji Sandomierskiej.
10. MOPR w Tarnobrzegu zachęca do udziału w Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Celem akcji
jest zbiórka darów rzeczowych dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. W przyszłą niedzielę na
Placu B. Głowackiego odbędzie się Wielka uliczna zbiórka darów. Można również od 30 listopada do 18
grudnia składać w/w rzeczy w budynku MOPR lub przynosić do zakrystii.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra m. od 1 - 15 za pełniony dyżur i złożoną
ofiarę 180 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 16 do 30.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest
kalendarz na przyszły rok, a do „Małego Gościa Niedzielnego” płyta CD z piosenkami na Adwent.
13. Dziś również przy wyjściu głównym ze świątyni można nabyć bogato ilustrowaną książkę
o tarnobrzeskich kościołach i kaplicach.

