XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.09.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu – modlimy się o to,
aby media służyły budowaniu prawdy, miłości i sprawiedliwości w świecie. Nabożeństwo
niedzielne dziś o godz. 1730. Dziś do puszek wystawionych na kościele można złożyć ofiarę na
poszkodowanych przez trzęsienie ziemi we Włoszech.
2. Codziennie w modlitwie polecamy naszą wspólnotę opiece św. Aniołów Stróżów, a od
wtorku modlić się będziemy do Św. Michała Archanioła.
3. Jutro na spotkanie o godz. 1700 prosimy chłopców od III klasy szkoły podstawowej, którzy pragną
służyć przy ołtarzu jako ministranci. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
4. We wtorek – 20.09. – wsp. Św. Męczenników Koreańskich.
5. W środę – 21.09. – święto św. Mateusza Ap. i Ew. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie POAK oraz Scholii. W środę na Mszę św.
i spotkanie formacyjne po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z III klasy gimnazjum
wraz z rodzicami. Prosimy wszystkich o wzajemne poinformowanie się i przybycie na to
spotkanie, rozpoczynające ostatni rok przygotowania do sakramentu bierzmowania.
6. W czwartek o godz. 1750 nastąpi powitanie obrazu Świętej Rodziny, który peregrynuje po
parafiach, gdzie są obecni Rycerze Kolumba. Celem tej peregrynacji jest umocnienie rodzin
katolickich oraz zachęta do modlitwy rodzinnej. Zapraszamy wszystkich chętnych, szczególnie całe
rodziny do skorzystania z tego daru Nawiedzenia naszej parafii. Po Mszy św. odbędzie się
modlitwa różańcowa. W tym dniu na Mszę św. wieczorną i spotkanie przygotowujące do
bierzmowania prosimy młodzież klasy II gimnazjum z naszej parafii wraz z rodzicami. Po
Mszy św. i nabożeństwie odbędzie się także spotkanie Rycerzy Kolumba.
7. W piątek – 23.09. – wsp. św. o. Pio z Pietrelciny. Po Mszy porannej modlitwa różańcowa
przed Obrazem Świętej Rodziny, zapraszamy na nią szczególnie Straż Honorową NSPJ oraz
Wspólnotę dla Intronizacji. Po południu od godz. 1700 będzie możliwość indywidualnego
czuwania przed Obrazem Świętej Rodziny, a po Mszy św. wieczornej odbędzie się
nabożeństwo do Świętej Rodziny.
8. W sobotę po Mszy św. porannej modlitwa różańcowa w intencji rodzin naszej parafii, na
którą zapraszamy szczególnie róże różańcowe. Po południu o godz. 1630 modlitwa różańcowa
zakończona zawierzeniem rodzin naszej parafii. O godz. 1700 nastąpi pożegnanie Obrazu
Świętej Rodziny, który przewieziony zostanie do Stalowej Woli.
Jeszcze raz gorąco zachęcamy, aby wybrać sobie odpowiedni dzień i porę aby przybyć na
modlitwę przed Świętą Rodziną powierzając Jej nasze rodziny.
Z racji 24 dnia miesiąca o godz. 1715 modlitwa do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi, na
którą zapraszamy szczególnie SKC.
9. W przyszłą niedzielę na Jasnej Górze gromadzą się małżeństwa i rodziny na Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin oraz Policjanci z racji wspomnienia swego patrona – św. Michała
Archanioła. W Hucie Komorowskiej odbędą się centralne uroczystości IX Dni Kard.
Adama Kozłowieckiego.
10. W dniu 1 października odbędzie się VI Pielgrzymka Róż Różańcowych do sanktuarium MB
Szkaplerznej w Stalowej Woli – Rozwadowie. Chętnych do udziału w niej prosimy o zapisywanie
się na listę w zakrystii.
11. Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli zaprasza młodzież do podjęcia studiów na bardzo
atrakcyjnych kierunkach. Szczegóły na stronie internetowej uczelni.
12. Prezydent Miasta zaprasza mieszkańców Tarnobrzega w wieku 60 lat i powyżej, na bezpłatne
szczepienia przeciwko grypie. Akcja rusza od poniedziałku 19 września. O szczepienia należy
pytać w swojej przychodni.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 1 – 30 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 410 zł. Pracowało 11 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m od 31 – 60.
14. Zachęcamy do nabycia oraz czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodzieży „Droga”.

