XXVI NIEDZIELA ZWYKLA – 01.10.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś pierwsza niedziela października. W naszych kościołach rozpoczynamy nabożeostwa różaocowe.
W 100 – lecie Objawieo Fatimskich posłuszni wezwaniu Maryi bierzmy do rąk różaniec i przez Jej
wstawiennictwo prośmy o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w nabożeostwach,
a tych, którzy nie mogą dotrzed do świątyni, prosimy o odmawianie różaoca w domach i rodzinach.
Dziś o godz. 1655 comiesięczny wykład, po nim nabożeostwo różaocowe i zmiana tajemnic różaocowych. Od
godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej darmowe porady prawne.
2. W dni powszednie nabożeostwo różaocowe o godz. 1730, a po nim bezpośrednio Msza św. Dzieci
uczęszczające na te nabożeostwa otrzymywad będą okolicznościowe obrazki. Nabożeostwa będą prowadzone
przez wyznaczone wspólnoty i grupy parafialne. Grafik znajduje się na tablicy ogłoszeo, prosimy o zapoznanie
się z nim i przygotowanie rozważao.
3. Jutro – 2.10. – wsp. św. Aniołów Stróżów. Pamiętajmy o naszych Aniołach Stróżach i wzywajmy często ich
wstawiennictwa. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie dla LSO.
4. W środę - 04.10. – wsp. Św. Franciszka z Asyżu. Po Mszy wieczornej zgromadzimy się na krótką modlitwę
przy figurze św. Franciszka. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona
z nabożeostwem różaocowym. W środę Mszą św. o godz. 1800 w kościele Chrystusa Dobrego Pasterza
w Tarnobrzegu - Mokrzyszowie rozpocznie się całodobowa adoracja prowadzona przez Wspólnoty dla
Intronizacji NSPJ z parafii naszego miasta, w ramach Wielkiej Nowenny Adoracyjnej przed uroczystością
Chrystusa Króla. Nasza parafia zaproszona jest do wspólnego czuwania w czwartek od godz. 1500 do godz.
1630. Gorąco zachęcamy parafian do uczestnictwa we Mszy św. rozpoczynającej adorację oraz do udziału
w wyznaczonym czuwaniu.
5. W czwartek – 05.10. – wsp. Św. Faustyny Kowalskiej – Apostołki Bożego Miłosierdzia. Z racji I czwartku
miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeostwem różaocowym.
6. W I piątek miesiąca od 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 17 00 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W sobotę – 7.10. – wsp. MB Różaocowej. Jest to I sobota miesiąca. O godz. 1730 spotkanie KPRM. O 1730
nabożeostwo różaocowe, a po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, medytacja pierwszo
sobotnia i cicha adoracja zakooczona wspólną modlitwą i Apelem Jasnogórskim o godz. 1930.
W sobotę w całej Polsce będzie trwała modlitewna akcja: „Różaniec do granic”. Chętni na wyjazd do
wyznaczonych kościołów stacyjnych, proszeni są o kontakt z parafią św. Barbary lub OO. Dominikanów.
W sobotę w Bogorii odbędzie się VII Diecezjalna Pielgrzymka Róż Różaocowych. Dziś ostatni dzieo zapisów.
W sobotę o godz. 1030 spotkanie Młodzieżowej Grupy Wolontariackiej „Bogu- mili”. Grupa ta przez miesiąc
październik prowadzid będzie akcję: „Weź nakrętkę na różaniec”. W głównym wejściu świątyni znajduje się
pojemnik do którego można składad plastikowe nakrętki. Na koniec miesiąca zostaną one przekazane fundacji,
która pomaga potrzebującym dzieciom. Zachęcamy do wzięcia udziału.
8. W przyszłą niedzielę – 08.10. - przeżywad będziemy XVII Dzieo Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód
z nadzieją”. W tym dniu przeprowadzana będzie zbiórka do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Jest to II niedziela miesiąca, stąd ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na inwestycje
parafialne.
W naszej diecezji uroczystą Mszą św. o godz. 1030 w Katedrze sandomierskiej rozpocznie się inauguracja
obchodów 200 – lecia Diecezji Sandomierskiej. Zachęcamy do udziału, chętni do udziału proszeni są
o zgłoszenie się w zakrystii do piątku.
9. Dziś rozpoczynamy akcję zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą „Zatrzymaj aborcję”, która ma na
celu zatrzymad zabijanie chorych nienarodzonych dzieci. Na stoliku za ławkami są wyłożone listy, na które
może się wpisad każdy, kto ukooczył 18 rok życia. Ważne jest, aby przy zapisie swoich danych podad PESEL
i pełną nazwę miejscowości oraz adres zamieszkania.
10. Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Na stoliku za ławkami
wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrad i wypisane składad w zakrystii lub na tacę.
11. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Sk. Góra, m. od 31 - 60 za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
250 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bl. nr 13 przy ul. Sk. Góra.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodzieży „Droga” oraz „Mały Gośd
Niedzielny” do którego dołączony jest audiobook z drugą częścią powieści „Quo vadis”.
13. Dzisiaj oraz w przyszłą niedzielę w budynku Przedszkola nr 6 trwa głosowanie na projekty obywatelskie,
ogólno miejskie oraz nasz osiedlowy. Zachęcamy do oddania swego głosu i wsparciu lokalnych inicjatyw.

