XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.11.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś z racji IX Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym można do puszek wystawionych
w świątyni złożyć ofiarę na ten szczytny cel. W tym roku złożone ofiary przeznaczone są na pomoc dla
chrześcijan z Bliskiego Wschodu. Można również wesprzeć to dzieło wysyłając sms-a o treści RATUJE
pod nr 72405. Szczegóły na ten temat na wyłożonych na stoliku ulotkach oraz na okolicznościowym
plakacie. Dzisiejsza niedziela to także ustanowiony przez papieża Franciszka I Światowy Dzień
Ubogich. Dziś nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych o godz. 1715.
O godz. 1600 z dworca PKS nastąpi wyjazd pielgrzymów na dekanalne czuwanie w intencji powołań na
Jasną Górę.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych zmarłych. Modlitwa
wypominkowa w tym tygodniu przed Mszą św. o godz. 1730.
3. Jutro – 13.11. – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników
Polski. O godz. 1730 modlitwa różańcowa. Msza św. o godz. 1800 za zmarłych polecanych
w wypominkach oraz w intencjach KPRM. Po Mszy św. zbiórka dla wszystkich ministrantów
i lektorów. Jutro w kaplicy Wieczystej Adoracji na Serbinowie od godz. 2100 do 600 rano obędzie się
całonocna adoracja dla naszej parafii. O godz. 2200 Msza św. Zachęcamy do włączenia się w tę nocną
modlitwę, wyjazd dla chętnych o godz. 2030 z przed kościoła.
4. We wtorek o godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych połączona z modlitwą do św. Michała
Archanioła. Na Mszę św. wieczorną i comiesięczne spotkanie formacyjne, prosimy kandydatów do
bierzmowania z II i III klasy gimnazjum.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą
różańcową za zmarłych o godz. 1730. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do
bierzmowania z VI i VII klasy szkoły podstawowej.
6. czwartek – 16.11. – wsp. MB Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.
7. W piątek – 17.11. – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, z. O godz. 1710 Godzinki do Dzieciątka Jezus,
o godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych i rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Chrystusa
Króla. Po Mszy św. sprawowanej w intencjach poleconych Boskiemu Dzieciątku indywidualne
błogosławieństwo.
8. W sobotę – 18.11. – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dz. m.
9. W przyszłą niedzielę w parafiach obchodzony będzie Dzień Ubogich pod hasłem: „podziel się
niedzielnym obiadem”. Zachęcamy do włączenia się w to dzieło poprzez zaproszenie kogoś
w potrzebie na niedzielny obiad lub też poprzez złożenie ofiary do puszki „Na chleb św. Antoniego”,
bowiem PZC przygotuje potrzebującym parafianom świąteczny posiłek. Szczegółowe informacje na
temat pomocy można uzyskać w punkcie Parafialnego Zespołu Caritas.
10. Tarnobrzeskie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ organizują w dniu 17 listopada wyjazd do Krakowa
– Łagiewnik, gdzie odbędzie się modlitewne spotkanie Wspólnot dla Intronizacji NSPJ z całej Polski,
w ramach obchodów rocznicy Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
Wyjazd z Tarnobrzegu w piątek 17 listopada ok. godz. 1100, powrót po zakończonym czuwaniu, wyjazd
z Krakowa Łagiewnik ok. 2400. Zapisy u animatorki Wspólnoty do wtorku.
11. Prezydent Miasta Tarnobrzega z okazji Światowego Dnia Seniora zaprasza na koncert dla Seniorów
pt. „Pomost serc”, który odbędzie się w dniu 16 listopada, w godz. od 10 00 do 1300 w TDK. Szczegóły
na plakacie.
12. W tym tygodniu jeszcze można ofiarować różance na misje.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 - 30 za sprzątanie świątyni
i ofiarę 340 zł. Pracowało 10 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 18 00. W tym tygodniu
prosimy o dyżur w świątyni parafian z tego samego bloku, m. od 31 - 60.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży
„Droga”.

