XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.10.2016. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy dziś XVI Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”.
Dziękujemy Bogu za życie i posługę św. Papieża – Polaka oraz za świadectwo miłosierdzia. W całym
kraju przeprowadzana jest zbiórka do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Również my możemy
wesprzeć to dzieło, składając ofiarę do puszki po Mszy św. Nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 1715.
2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych, które odprawiane są w dni powszednie o
godz. 1730.
3. Jutro Msza św. wieczorna za zmarłych polecanych w wypominkach. O godz. 1700 zbiórka dla
chłopców, którzy pragną zostać ministrantami, a po Mszy św. zbiórka dla LSO.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730.
5. W czwartek – 13.10 – wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego. O godz. 1700 Godzina Święta adresowana
szczególnie dla SKC. O godz. 1730 różaniec dla dzieci, zaś dorosłych czcicieli modlitwy różańcowej
zapraszamy do udziału w ostatnim uroczystym Nabożeństwie Fatimskim. Po Mszy św. wystawienie
Najświętszego sakramentu, o godz. 1930 koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 2015 modlitwa różańcowa,
a po niej ostatnia w tym roku procesja fatimska zakończona błogosławieństwem
i Apelem Jasnogórskim. Po Mszy św. odbędzie się zmiana tajemnic dla SKC. W tym dniu przypada dzień
imienin ks. bpa seniora Edwarda Frankowskiego – pamiętajmy o nim w modlitwie.
6. W piątek – 14.10. – w liturgii wspominamy św. Małgorzatę Marię Alacoque – Patronkę Straży Honorowej
NSPJ. O godz. 1500 Godzina Miłosierdzia. O godz. 1730 modlitwa różańcowa i Msza św.
o Bożym Miłosierdziu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, szczególnie Straż Honorową. W tym dniu
przypada Święto Edukacji Narodowej, dlatego wszystkich nauczycieli, katechetów i wychowawców otoczmy
naszą modlitwą. Po Mszy świętej spotkanie młodzieżowej grupy „Bogu-Mili”. Młodzież z tej grupy pragnie
pomóc osobom starszym, które nie mają już sił w przygotowaniu grobów ich najbliższych na Uroczystość
Wszystkich Świętych. Chętne osoby prosimy o kontakt w zakrystii po Mszy świętej
z ks. Damianem.
7. W sobotę – 15.10 – wsp. Św. Teresy z Avilla dz. dK. Uroczystość odpustowa w Stalach, suma o godz. 1100.
W sobotę przypada Dzień Dziecka Utraconego. O godz. 1630 w kaplicy na Cmentarzu
w Sobowie, rozpoczną się obchody tego dnia. O godz. 1700 Msza św. pod przewodnictwem
ks. bp E. Frankowskiego, a po niej nastąpi poświęcenie Grobu Dzieci Utraconych. Zachęcamy parafian do
udziału w tym wydarzeniu. U nas również po Mszy wieczornej udamy się pod tablicę poświęconą pamięci
dzieci utraconych na krótką modlitwę.
8. W przyszłą niedzielę – 16.10. - przypada 38 rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.
9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu zaprasza na V Edycję Dni Solidarności
z Osobami Chorującymi Psychicznie, która będzie miała miejsce w dniach od 10-14.10. Również KUL
zaprasza na Dni Kultury Chrześcijańskiej, które odbędą się w dniach od 15-18.10
w Sandomierzu, Stalowej Woli i Tarnobrzegu. Więcej informacji o tych wydarzeniach można znaleźć na
tablicy ogłoszeń.
9. Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z myślą o wsparciu parafialnych inwestycji.
Dziękujemy również za każdą bezinteresowną pracę na rzecz parafii.
10. Dziękujemy parafianom z bl. nr 1 przy ul. Narutowicza za pełniony dyżur i ofiarę 190 zł. Pracowało 5
osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 2
przy ul. Narutowicza.
11. Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Na stoliku za ławkami
wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane składać w zakrystii lub na tacę.
Tradycyjnie przez cały m-c listopad oraz na 12 Mszach w ciągu roku będziemy polecać naszych
zmarłych Bożemu Miłosierdziu. Jak w poprzednich latach, możemy na kartce wypominkowej napisać dzień
listopada, w którym chcemy, aby na nabożeństwie różańcowym wyczytać i modlić się za naszych zmarłych.
12. Dzisiaj pod chórem można nabyć książkę zawierającą prelekcje głoszone w I niedziele miesiąca przez
członków POAK z naszej parafii. Dziękujemy p. Aleksandrze Janas za włożony trud
i przygotowanie tej pracy zbiorowej.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

