XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.09.2017 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w pierwszą niedziela września o godz. 1655 comiesięczny wykład, a po nim nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne
porady prawne. Dziś na Jasnej Górze gromadzą się rolnicy na dorocznym dziękczynieniu za plony.
2. Od piątku trwamy na modlitwie nowennowej przygotowującej nas do Jubileuszu Intronizacji NSPJ
w naszym mieście i parafiach tarnobrzeskich. Przez cały miesiąc wrzesień, jak co roku będziemy
przyzywać opieki św. Aniołów Bożych.
3. Jutro rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego
o godz. 800. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców do wspólnej modlitwy upraszającej
Boże błogosławieństwo na czas edukacji szkolnej i religijnej. Apelujemy przy tej okazji do rodziców,
aby z waszą pomocą dzieci i młodzież solidnie i z zaangażowaniem uczestniczyły w katechezie szkolnej,
w niedzielnej Eucharystii i życiu sakramentalnym. Jutro po Mszy św. wieczornej powakacyjna zbiórka
dla wszystkich ministrantów z ks. Tomaszem – opiekunem LSO. Serdecznie wszystkich zapraszamy na to
spotkanie.
4. We wtorek o godz. 815 Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla Zespołu Szkół Społecznych.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św. na powakacyjną próbę
zapraszamy Scholę Parafialną i te dziewczynki, które chciałyby w niej śpiewać.
7. W piątek – 08.09. - przypada święto Narodzenia NMP, zwane także świętem MB Siewnej. Msze
św. jak w dzień powszedni. W tym dniu z racji przeżywanej setnej rocznicy Fatimskich Objawień
dokonamy po Mszy św. wieczornej parafialnego Aktu Poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi.
O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Mszą św. o godz. 1800 rozpoczniemy uroczyście
nowy rok ewangelizacji. Zapraszamy zatem na tę Mszę św. wspólnoty i grupy duszpasterskie
istniejące przy parafii. Po Mszy św. odbędzie się
spotkanie organizacyjne wszystkich
odpowiedzialnych za parafialne wspólnoty, dlatego bardzo gorąco prosimy o obecność na tym
spotkaniu. Zapraszamy także na spotkanie po Mszy św. młodzież z grupy wolontariackiej
„Bogumili”. W piątek przypada rocznica koronacji MB Dzikowskiej.
8. W sobotę odbędą się w Sandomierzu uroczystości 20 – lecia reaktywacji Akcji Katolickiej w Diecezji
Sandomierskiej.
9. W przyszłą niedzielę – 10.09. – we wszystkich tarnobrzeskich parafiach rozpoczną się
Jubileuszowe Uroczystości Intronizacji NSPJ w naszym mieście, który to Akt odbył się 20 lat temu
oraz 10 rocznica Intronizacji NSPJ w naszych parafiach. Będzie to okazja do ponowienia Aktu
Intronizacji dla tych osób, które 10 lat temu dokonali Intronizacji NSPJ oraz możliwość
Intronizacji dla tych parafian, którzy zechcą tego Aktu dokonać. W przyszłą niedzielę Akt
Intronizacji dokona się w wymiarze osobistym, w następny poniedziałek w wymiarze rodzinnym,
zaś we wtorek w wymiarze społecznym. W środę 13 września ponowimy Akt Intronizacji NSPJ
w wymiarze całego miasta Tarnobrzega. Centralna uroczystość Jubileuszowa odbędzie się na
Serbinowie o godz. 1800. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Wychowania. Za tydzień na
Mszy św. o godz. 1200 odbędzie się poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci z klas
I szkoły podstawowej. Również w przyszłą niedzielę chętne dzieci otrzymają książeczki do których co
niedzielę oraz w I piątki będą otrzymywać specjalne obrazki – naklejki. Ofiary składane na tacę
w przyszłą – II niedzielę miesiąca przeznaczone będą szczególnie inwestycje parafialne.
10. Od czwartku po przerwie wakacyjnej rozpoczyna swą działalność nasza Parafialna Świetlica Caritas.
Świetlica czynna będzie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1400 – 1630. Zapraszamy dzieci do
korzystania ze Świetlicy, a rodziców prosimy o zapisanie dzieci w najbliższym tygodniu.
11. W piątek Mszą św. o godz. 1800 w kościele św. Barbary rozpocznie się Wieczór Uwielbienia.
12. W dniach od 15 – 17 września w Nowej Dębie odbędzie się XX Spotkanie Młodych. Chętni do udziału
w tym spotkaniu proszeni są o zgłaszanie się w zakrystii lub kancelarii do przyszłej niedzieli.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 30 za sprzątanie świątyni i ofiarę
330 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z tego samego bloku, m. od 31 - 60.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”
oraz dla młodzieży „Droga”.

