XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.10.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj w całym Kościele rozpoczyna się Tydzień Misyjny, który w tym roku przeżywamy pod
hasłem „Idźcie i głoście”. Modlimy się szczególnie w tych dniach w intencji misji i misjonarzy,
również taca dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne. Dziś nabożeństwo różańcowe w intencji
misji o godz. 1715. Dzisiaj przy głównym wyjściu ze świątyni odbywa się kiermasz ciast i zbiórka
ofiar na leczenie onkologiczne 35 – letniej Agnieszki, matki dwójki dzieci. Pomoc dla Agnieszki
organizują oraz apelują o nią współpracownicy z OREW.
2. Przed nami kolejne dni różańcowego miesiąca października. Zachęcamy gorąco do udziału
w nabożeństwach różańcowych dzieci – szczególnie przygotowujące się do I Komunii św.,
młodzież - kandydatów do bierzmowania oraz dorosłych. Pięknym świadectwem szczególnie dla
młodego pokolenia jest udział całych rodzin.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej na zbiórkę prosimy młodszą grupę ministrantów oraz kandydatów.
4. We wtorek o godz. 1700 nabożeństwo do MB Królowej Przenajświętszej Krwi. O godz. 1730
modlitwa różańcowa. Po Mszy św. spotkanie POAK. Zapraszamy także chętnych, którzy chcieliby
wstąpić w szeregi tej wspólnoty apostolskiej.
5. W środę - 25.10. – wsp. św. Jana Pawła II. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Nabożeństwo
różańcowe w intencji przebłagalnej za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św. spotkanie PZC.
6. W czwartek o godz. 2000 zapraszamy na film, a o godz. 2100 na comiesięczny Apel Jasnogórski.
Przybądźmy licznie do świątyni chociaż ten jeden raz w miesiącu w godzinie apelowej, by połączyć się
z naszą Matką Jasnogórską i przybywającymi tam pielgrzymami. Przynieśmy z sobą wypisane na
karteczkach intencje oraz świece.
7. W piątek na Mszę św. wieczorną oraz na spotkanie po niej prosimy Rycerzy Kolumba.
8. W sobotę – 28.10. – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W nocy z soboty na
niedzielę nastąpi zmiana czasu.
9. W przyszłą niedzielę w parafiach Tarnobrzega odbędzie się Korowód Świętych. U nas rozpocznie
się on po Mszy św. o godzinie 1200 przejściem z Relikwiami św. Marii de Mattias do sanktuarium MB
Dzikowskiej, gdzie o godz. 1315 zgromadzą się wszystkie korowody z tarnobrzeskich parafii. Tam po
wspólnej modlitwie nastąpi zakończenie. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu i prosimy w miarę
możliwości o przebranie się w strój swojego patrona lub ulubionego świętego.
10. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Porządkując groby naszych
drogich zmarłych, ofiarujmy im nade wszystko dar modlitwy, Mszy św., Komunii św. i odpustów.
Przygotujmy się zatem duchowo korzystając w najbliższym czasie z sakramentu pokuty. Ofiarujmy
naszym zmarłym modlitwę wypominkową.
11. W dniach 12 na 13 listopada odbędzie się dekanalna pielgrzymka i całonocne czuwanie na Jasnej
Górze w intencji powołań w naszej diecezji. Osoby chętne do wyjazdu na to czuwanie, proszone są
o zapisywanie się na listę w zakrystii w najbliższych dniach. Koszt wyjazdu to 20 zł.
12. Osoby, które modlą się na różańcu, a nie przynależą do róży różańcowej, prosimy o zgłoszenie się
w zakrystii, ponieważ w niektórych różach, brakuje osób do ich właściwego funkcjonowania.
13. W dniu 4 listopada odbędzie się I Ogólnopolska Pielgrzymka Mężczyzn na Jasną Górę,
przeżywana pod hasłem „Oblężenie Jasnej Góry”. Zachęcamy mężczyzn do zainteresowania się tą
inicjatywą. Informacje i zapisy w zakrystii u OO. Dominikanów.
14. Dysponenci grobów znajdujących się na cmentarzu parafii dominikańskiej, które uległy
uszkodzeniu w czasie wichury w nocy 5/6 września mogą zgłaszać się do Ubezpieczyciela. Szczegóły
na tablicy ogłoszeń.
15. „ Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 – 60 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 340 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 – 30.
16. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

