UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 20.11.2016.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza uroczystość stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe
misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia, za
wcielenie Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Wszyscy przez chrzest święty uczestniczymy
w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich
zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, miłości i pokoju.
Dzisiaj kończy się w Kościele Rok Święty Miłosierdzia oraz Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski.
Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakich w tym jubileuszowym czasie udzielił Kościołowi i każdemu
z nas. Dziś także w parafiach polskich dokonujemy Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.
W naszej wspólnocie przeżywamy XIV uroczystość odpustową. Sumę odpustową sprawuje dzisiaj
ks. Jubilat Czesław Wojnar, który przeżywa wyjątkowy jubileusz 60- lecie kapłaństwa. Posługę
słowa pełnią dziś w naszej wspólnocie duszpasterze z Serbinowa. Serdecznie dziękujemy
proboszczowi ks. dr Janowi Biedroniowi oraz ks. wikariuszowi Jackowi Błosińskiemu za trud
głoszenia odpustowych kazań. Z racji odpustu pragniemy także wyrazić wdzięczność wszystkim,
dzięki którym nasza parafia istnieje, rozwija się i emanuje wszelkim dobrem. Naszą wdzięczność
wyrażamy tym Osobom, które włączyły się w przygotowanie i przeżycie dzisiejszej uroczystości swoją
aktywną pracą w świątyni oraz wokół niej, swoją 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 V Marsz
Mężczyzn pod hasłem „W jedności zwycięstwo”, do figury NSPJ na Serbinowie. Zapraszamy wszystkich
mężczyzn z naszej parafii do udziału w Marszu. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730.
O godz. 1900 z racji zakończenia Roku Miłosierdzia zapraszamy na Koncert pt. „Miłosierdzie Pana
wychwalajmy”, w wykonaniu muzyków z Akademii Muzycznej w Łodzi. W programie koncertu m.in.
dzieła Vivaldiego, Mozarta, Belliniego, Dvoraka i innych znanych twórców muzyki poważnej.
Dzisiejsza niedziela to dzień modlitw za ofiary wypadków drogowych. Dziś po Mszach św. odbywa się
zapowiedziana zbiórka ofiar do puszek na budowany na Serbinowie „Dom ulgi w cierpieniu”. Dziękujemy
za materialne wsparcie tego dzieła.
2. Modlitwa wypominkowa za zmarłych w tym tygodniu przed Mszą św. wieczorną o godz. 1730.
3. Jutro – 21.11. – wsp. Ofiarowania NMP.
4. W środę – 22.11. – wsp. Św. Cecylii, dz. m. – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. W tym dniu
przypada VIII rocznica nawiedzenia naszej parafii przez relikwie św. Małgorzaty Marii Alacoque. O godz.
1700 cotygodniowa adoracja z modlitwą za zmarłych o godz. 1730.
5. W czwartek – 24.11. – wsp. św. Męczenników Koreańskich. O godz. 1700 comiesięczne nabożeństwo
do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi.
6. W piątek podczas nabożeństwa różańcowego modlić się będziemy w intencji wynagradzającej za
grzechy przeciwko życiu. O godz. 1900 odbędzie się pierwsze spotkanie w ramach kursu
przedmałżeńskiego. Zapraszamy osoby zainteresowane przygotowaniem do małżeństwa. Spotkania
odbywać się będą w piątki i soboty w okresie Adwentu o godz. 1900.
7. W sobotę w parafii na Serbinowie o godz. 1200 odbędzie się diecezjalne spotkanie Grup św. o. Pio
i poświęcenie tablicy dedykowanej zmarłemu ks. Michałowi Józefczykowi. O godz. 2100 comiesięczny
parafialny Apel Jasnogórski.
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele Adwent – czas, który ma nas przygotować do świąt
Bożego Narodzenia i do naszego spotkania z Chrystusem w wieczności. Wkroczymy w nowy rok
liturgiczny, który przeżywać będziemy po hasłem: „Idźcie i głoście”.
9. Tarnobrzeskie Koło Katechetów zaprasza w środę do kościoła św. Barbary na Mszę św. o godz. 18 00
i wypominki za zmarłych tarnobrzeskich nauczycieli.
10. Prezydent miasta zaprasza seniorów na koncert, który odbędzie się 23 listopada o godz. 1100 w TDK
z okazji Światowego Dnia Seniora.
11. Krakowskie Centrum Diagnostyki organizuje badania gęstości kości, pojemności płuc oraz zakwaszenia
organizmu. Badania odbędą się w ambulansie diagnostycznym w środę 23 listopada o godz. 1500 przy naszym
kościele. Szczegóły na wyłożonych ulotkach.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Armii Krajowej, klatka II i IV za pełniony dyżur i złożoną ofiarę
180 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bl. nr 1 przy Placu Tysiąclecia.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Małego Gościa Niedzielnego” dołączony jest lampion
adwentowy.

