XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.XI.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe za zmarłych i zmiana tajemnic różańcowych. Od
godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych i zachęcamy
do wspólnej modlitwy.
W tym tygodniu modlitwa różańcowa w intencji zmarłych polecanych w wypominkach przed
Mszą św. wieczorną o godz. 1730.
3. We wtorek po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy wszystkie
wspólnoty do cotygodniowej adoracji. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W czwartek – 09.11. – rocznica konsekracji Bazyliki Laterańskiej, nad wejściem której znajduje się
do dzisiaj napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”. O godz. 1700 Godzina
Święta połączona z modlitwą różańcową za zmarłych. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla SKC.
6. W piątek – 10.11. – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. dK. O godz. 1500 odbędzie się comiesięczne
nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych i Msza św.
o Bożym Miłosierdziu.
7. W sobotę – 11.11. – wsp. Św. Marcina z Tours, bp. W tym dniu przypada Narodowe Święto
Niepodległości i 99 rocznica odzyskania niepodległości. Msze św. w tym dniu jak w dzień
powszedni. Natomiast miejska Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie o godz. 930
w kościele OO. Dominikanów, a po niej tradycyjna manifestacja patriotyczna. Program tego święta
w naszym mieście znajduje się na plakacie.
8. W przyszłą niedzielę – II miesiąca obchodzony będzie w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Z inicjatywy papieża Franciszka w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy również
I Światowy Dzień Ubogich. W naszej diecezji obchody tego dnia odbędą się w Sandomierzu,
natomiast w niedzielę 19 listopada w parafiach. Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń oraz na
wyłożonych folderach. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone będą szczególnie
na inwestycje parafialne.
9. Jeszcze do wtorku można zapisać się w zakrystii na dekanalny wyjazd do Częstochowy, na
czuwanie nocne przed Cudownym Obrazem MB Jasnogórskiej. Wyjazd nastąpi w przyszłą niedzielę,
12 listopada o godz. 1615 z dworca PKS.
10. W niedzielę 15 października w kościołach całej Polski odbyło się liczenie wiernych.
W niedzielnych Mszach św. w naszej świątyni uczestniczyło 1223 osoby /co stanowi ok. 35 %
parafian obowiązanych do uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej/, w tym 797 kobiet i 426 mężczyzn,
a do Komunii św. przystąpiło 527 osób, w tym 426 kobiet i 132 mężczyzn.
11. Młodzieżowa Grupa Wolontariacka „Bogumili” serdecznie dziękuje tym wszystkim osobom,
które w październiku idąc na różaniec przynosiły nakrętki plastikowe. Zebrano 4 pełne worki, czyli
ok. 60 kg. Zostaną one przeznaczone na pomoc chorym dzieciom.
Przypominamy, że jeszcze w tym tygodniu możemy składać różańce w dobrym stanie, które
przeznaczone będą na misje w Papui Nowej Gwinei oraz w Ugandzie.
12. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu, prowadzi nabór na bezpłatne kursy
zawodowe, komputerowe i prawa jazdy kat. B dla osób niepracujących, w wieku 18 - 24 lata.
Szczegóły na plakacie.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 - 60 za dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 430 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w sobotę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 do 30.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

