XXIX NIEDZIELA ZWYKLA – 16.10.2016. –OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przypada XXXVIII rocznica wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. O godz. 1715
nabożeostwo różaocowe. Dziś w kościołach całej Polski odbywa się liczenie wiernych.
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 z racji 17 dnia miesiąca, godzinkami o godz. 1710 rozpocznie się nabożeostwo do Dzieciątka
Jezus. O godz. 1730 modlitwa różaocowa, następnie Msza św. w intencjach poleconych Dzieciątku
Jezus. Zapraszamy do uczczenia Boskiego Dzieciątka Jezus. O godz. 1700 na spotkanie prosimy
chłopców, którzy pragną zostad ministrantami, a po Mszy św. zbiórka wszystkich ministrantów
i lektorów. Jutro na ważne spotkanie po Mszy św. prosimy mężczyzn, którzy tworzą różę św. Józefa.
4. We wtorek – 18.10. – święto św. Łukasza, Ewangelisty. Jest to patronalne święto Służby
Zdrowia. Naszą modlitwą obejmijmy tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie. Na nabożeostwo
różaocowe, Mszę św. i spotkanie po niej, prosimy kandydatów do bierzmowania z II klasy
gimnazjum.
5. W środę - 19.10. – przypada 32 rocznica męczeoskiej śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki. O godz.
1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeostwem różaocowym. Na Mszę św. i spotkanie
w ramach przygotowania do bierzmowania, prosimy młodzież klasy III gimnazjum. Po Mszy św.
spotkanie POAK. W tym dniu z przed kościoła OO. Dominikanów o godz. 1830 wyruszy jak co roku
Droga Krzyżowa nad Wisłę. Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
6. W czwartek – 20.10. – wsp. św. Jana Kantego, k. Na Mszę św. i spotkanie po niej, prosimy
kandydatów do sakramentu bierzmowania z I klasy gimnazjum.
7. W piątek – 21.10. – wsp. Bł. Jakuba Strzemię, b. Po Mszy św. spotkanie młodzieżowej grupy
wolontariackiej.
8. W sobotę – 22.10. – przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu,
dlatego wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II przeżywad będziemy w naszej diecezji w dniu 25
października.
9. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzieo Misyjny.
10. PZC informuje, że w dniu 19 października od godz. 1600 wydawane będą artykuły żywnościowe
dla osób korzystających z pomocy żywnościowej. Prosimy o terminowy odbiór.
11. Zachęcamy do zakupienia książki „Cuda, piękno i sztuka”, poświęconej najpiękniejszym
wizerunkom i sanktuariom Matki Bożej, sylwetkom świętych oraz stygmatykom. Tę wartościową
pozycję można nabyd pod chórem.
12. Na tablicy ogłoszeo znajdziemy szczegółową informację Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP
w Tarnobrzegu o rozpoczęciu projektu aktywizacji młodych ludzi w wieku od 18 – 24 lat.
13. Na stoliku za ławkami wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrad i wypisane
składad w zakrystii lub na tacę. Przez cały m-c listopad oraz na 12 Mszach w ciągu roku będziemy
zmarłych wypisanych na kartkach polecad Bożemu Miłosierdziu. Jak w poprzednich latach, możemy
na kartce wypominkowej napisad dzieo listopada, w którym chcemy, aby na nabożeostwie
różaocowym wyczytad i modlid się za naszych zmarłych.
14. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Narutowicza za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę
220 zł. Pracowało 9 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 3 przy ul. Narutowicza.
15. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodych „Droga”.

