XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.11.2016.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś z racji VIII Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym można do puszek wystawionych w świątyni
złożyć ofiarę na ten szczytny cel. W tym roku złożone ofiary przeznaczone są na pomoc dla chrześcijan w Iraku.
Można również wesprzeć to dzieło wysyłając sms-a o treści RATUJE pod nr 72405. Szczegóły na ten temat na
wyłożonych na stoliku ulotkach oraz na okolicznościowym plakacie. Dziś nabożeństwo różańcowe w intencji
zmarłych oraz Nowenna przed Aktem przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana o godz. 1715. Msza św. o godz.
1800 w intencjach KPRM z racji 13 dnia miesiąca. Informujemy, iż dzisiaj w kaplicy Wieczystej Adoracji na
Serbinowie od godz. 2100 do 600 rano obędzie się całonocna adoracja dla naszej parafii. O godz. 2300 Msza św.
Zachęcamy do włączenia się w tę nocną modlitwę, wyjazd dla chętnych o godz. 2030 z przed kościoła.
Dziś Rycerze Kolumba przeprowadzają Niedzielę Rycerską, zachęcając mężczyzn do zapoznania się z tą
wspólnotą oraz zbierają podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską w obronie małżeństwa i rodziny.
Zachęcamy do zapoznania się z ideą tej inicjatywy oraz poparcie jej poprzez złożenie swego podpisu na liście.
Dzisiaj w parafii św. Barbary o godz. 1630 koncert papieski „Śladami miłości”.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych zmarłych oraz przez Nowennę
przygotowujemy się duchowo do Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, jak też do naszej odpustowej
uroczystości Chrystusa Króla. Modlitwa wypominkowa w tym tygodniu przed Mszą św. o godz. 1730.
3. Jutro Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. O godz. 1700 spotkanie dla
chłopców, którzy pragną zostać ministrantami. Po Mszy św. obowiązkowa zbiórka dla wszystkich
ministrantów i lektorów w związku z przygotowaniem do odpustu parafialnego.
4. We wtorek na Mszę św. wieczorną i comiesięczne spotkanie formacyjne, prosimy kandydatów do
bierzmowania z II klasy gimnazjum.
6. W środę – 16.11. – wsp. NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. W środę nastąpi w naszej diecezji
uroczyste Zakończenie Roku Miłosierdzia. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą
różańcową za zmarłych. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy młodzież III klasy gimnazjum. Po Mszy
św. comiesięczne spotkanie POAK.
7. W czwartek – 17.11. – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, z. O godz. 1710 Godzinki do Dzieciątka Jezus,
o godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych. Po Mszy św. sprawowanej w intencjach poleconych
Boskiemu Dzieciątku indywidualne błogosławieństwo. Na Mszę św. i spotkanie formacyjne prosimy
kandydatów do bierzmowania z I klasy gimnazjum.
8. W piątek – 18.11. – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dz.m. Po Mszy św. spotkanie Młodzieżowej Grupy
Wolontariackiej.
9. W sobotę – 19.11. – wsp. bł. Salomei, dz. W tym dniu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie –
Łagiewnikach nastąpi Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Zachęcamy do
wyjazdu na to wydarzenie. Szczegóły i zapisy na wyjazd tylko dzisiaj w zakrystii. W sobotę od godz. 1700
możliwość spowiedzi przed odpustem.
10. W przyszła niedzielę, ostatnią Roku Liturgicznego – Uroczystość Chrystusa Króla

Wszechświata i Parafialny Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Uroczystość odpustowa w naszej
parafii. Suma odpustowa o godz.. 1200. Przewodniczył jej będzie ks. Czesław Wojnar - Jubilat

obchodzący 60 – lecie kapłaństwa. O godz. 1500 – Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpocznie się V
Tarnobrzeski Marsz Mężczyzn do figury Serca Pana Jezusa na Serbinów. O godz. 1730 modlitwa za
zmarłych. O godz. 1900 zapraszamy na koncert „Miłosierdzie Pana wychwalajmy” w wykonaniu artystów
z Akademii Muzycznej z Łodzi. W parafii na Dzikowie Msza św. o godz. 1800 pod przewodnictwem ks.
Biskupa na zakończenie Roku Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę odbędzie się w parafiach tarnobrzeskich
zbiórka do puszek na budowany na Serbinowie „Dom Ulgi w Cierpieniu im. Św. Matki Teresy”.
11. W związku z uroczystością odpustową, bardzo prosimy chętnych parafian do posprzątania parku i obejścia
świątyni we wtorek i środę od godz. 900.
12. Dziękujemy gorąco za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca oraz za każdą ofiarę
i bezinteresowną pracę dla parafii.
13. Pragniemy poinformować zainteresowanych odbyciem kursu przedmałżeńskiego, iż w piątek 25 listopada
rozpocznie się on w naszej parafii. Kurs ten będzie się odbywał się w piątki i soboty Adwentu o godz. 1900.
14. Zwracamy się z prośbą do osób, które posiadają może niepotrzebne pieluchy dla dorosłych, aby je ofiarowali
przynosząc do przyszłej niedzieli, bowiem istnieje konieczność wsparcia hospicjów na Ukrainie.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 3 przy ul. Armii Krajowej z I klatki za sprzątanie świątyni i ofiarę 100 zł
oraz parafianom z III klatki za złożoną ofiarę 175 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z tego samego bloku, klatka II i IV.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży „Droga”,
a do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest kalendarz.

