XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.11.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w parafiach przeżywamy Dzień Ubogich pod hasłem: „Podziel się niedzielnym obiadem”. Zachęcamy do włączenia
się w tę szlachetną inicjatywę nie tylko dzisiaj, ale i przy innych okazjach. Dziękujemy jednocześnie PZC oraz wszystkim
dobroczyńcom za ofiarność i za pomoc w zorganizowaniu posiłku dla potrzebujących parafian. Dzisiejsza niedziela to
Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dziś nowenna do Chrystusa Króla oraz nabożeństwo
różańcowe w intencji zmarłych o godz. 1715.
2. Codziennie o godz. 1730 polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych zmarłych oraz odprawiamy nowennę
do Chrystusa Króla, prosząc o łaski dla całej parafii.
3. Jutro – 20.11. – wsp św. Rafała Kalinowskiego, z. Po Mszy św. zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów
w związku z przygotowaniem do odpustu parafialnego.
4. We wtorek – 21.11. – wsp. Ofiarowania NMP. Po Mszy św. spotkanie POAK.
5. W środę – 22.11. – wsp. św. Cecylii, patronki śpiewu i muzyki kościelnej. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
połączona z modlitwą różańcową za zmarłych.
6. W czwartek rozpoczniemy Rekolekcje Parafialne przed Uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata.
Przeżywać je będziemy pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Marek Kumór – dyrektor
Wydziału Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Program tych rekolekcji jest następujący:
CZWARTEK – 23.11.2017.
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
1900 – Nauka rekolekcyjna dla wszystkich członków wspólnot, grup duszpasterskich, ruchów
i stowarzyszeń
PIĄTEK – 24.11.2017.
700 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1700 – Spowiedź święta i modlitwa SKC do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1900 – Spotkanie z młodzieżą /obowiązkowo uczestniczą w tym spotkaniu kandydaci do bierzmowania z kl.
VI i VII szkoły podstawowej oraz II i III kl. gimnazjum/
SOBOTA – 25.11.2017.
800 – Msza św. z kazaniem dla starszych i chorych
1630 – Spotkanie z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami /obowiązkowo uczestniczą dzieci klas III i IV, czyli
komunijne oraz rocznicowe z naszej parafii/
00
17 – Spowiedź święta przed uroczystością odpustową
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich /obrzęd przyjęcia nowych ministrantów/
1900 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków, rodziców, nauczycieli i wychowawców
NIEDZIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 26.11.2017.
Na wszystkich Mszach św. kazania odpustowe. O godz. 1200 – Uroczysta Suma Odpustowa.
O godz. 1700 odbędzie się Koncert ku czci św. Jana Pawła II – „Śladami miłości” – w wykonaniu Ewy Akśamowić
z Zespołem NOROLIM z Krakowa.
Szczegółowy program Rekolekcji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Gorąco
zachęcamy do skorzystania z tego czasu łaski jakim są rekolekcje. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej diecezji
XXIII Tydzień Biblijny. Z racji odpustu nie będzie Apelu Jasnogórskiego.
7. W najbliższą niedzielę odbędzie się VI Tarnobrzeski Marsz Mężczyzn, którego tegoroczne hasło brzmi: „Odważnie
ku prawdzie”. W tym roku Marsz rozpocznie się o godz. 1500 w kościele na Serbinowie, a zakończy u nas ok. godz. 1645.
Szczegóły na okolicznościowych plakatach.
8. W związku z uroczystością odpustową, bardzo prosimy chętnych parafian o pomoc w przygotowaniu świątyni, jej
obejścia oraz parku we wtorek i środę od godz. 900. Jednocześnie serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy
w ostatnim czasie zaangażowali się w prace porządkowe w parku i wokół świątyni.
9. Dziękujemy bardzo za ofiarowane różańce na misje. Przekazaliśmy organizatorom akcji, czyli Muzeum kard.
A. Kozłowieckiego w Hucie Komorowskiej ponad 500 sztuk różańców.
10. MOPR w ramach akcji Charytatywnej „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” organizuje zbiórkę darów rzeczowych
(odzieży, żywności długoterminowej, artykułów szkolnych, środków czystości i zabawek) dla dzieci z najbardziej
potrzebujących rodzin. Odbędzie się ona w przyszłą niedzielę na Placu B. Głowackiego od godz. 1000 do 1500. Można
również w/w rzeczy składać w budynku MOPR w dniach od 27.11. do 15.12. 2017 r. w godz. od 730 do 1530.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 - 60 za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 250 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
w świątyni parafian z bl. nr 1 przy ul. Wianek.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest kalendarz na przyszły rok.
Ze stolika można zabrać sobie okolicznościowy numer czasopisma „ChiT”.

