XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.09.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w ostatnią niedzielę września z okazji kończącego się Narodowego Kongresu Trzeźwości
modlimy się o trzeźwość naszego Narodu. Z tej racji dziś o godz. 1730 nabożeństwo ekspiacyjno –
błagalne z modlitwą do św. Michała Archanioła. Na Jasnej Górze gromadzą się dziś przedstawiciele
rodzin oraz środowiska policyjnego z racji swej dorocznej pielgrzymki. Taca dzisiejsza przeznaczona
jest na remont sandomierskiej katedry.
2. Jutro – 25.09. – wsp. bł. Władysława z Gielniowa, k. O godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za
grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla rodziców dzieci klas III szkoły
podstawowej, które w tym roku szkolnym przygotowują się i przystąpią do I Komunii Św.
3. We wtorek o godz. 2000 zapraszamy na film, natomiast o g. 2100 odbędzie się Apel Jasnogórski.
4. W środę – 27.09. – wsp. św. Wincentego a Paulo, k. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Mszy św. o godz. 1800 przewodniczył będzie J. E. Ks. bp senior
Edward Frankowski. Po Mszy św. Ks. Biskup dokona poświęcenia figury św. Michała
Archanioła, która zainstalowana będzie przy wejściu do kościoła od strony Osiedla. Będzie nam
ona przypominała o opiece jakiej doświadczamy ze strony Archanioła Michała i Aniołów Bożych.
Św. Michał Archanioł jest także patronem Policji Polskiej, dlatego ze względu na obecność na
terenie naszej parafii Komendy Miejskiej Policji, będzie to także wymowny znak wobec tych,
którzy służąc prawu dbają o bezpieczeństwo naszej tarnobrzeskiej społeczności. Serdecznie
zapraszamy wszystkich parafian do udziału w tej uroczystości. Z racji ostatniej środy miesiąca
spotkanie PZC.
5. W czwartek – 28.09. – wsp. Św. Wacława, m. Dzień imienin ks. bpa Seniora Wacława
Świerzawskiego.
6. W piątek – 29.09. – Święto św. Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała. Uroczystość odpustowa
w parafii Tarnobrzeg - Wielowieś. Pamiętajmy w modlitwie o śp. ks. Michale Józefczyku. Na Mszę
św. wieczorną i spotkanie po niej zapraszamy Rycerzy Kolumba oraz tych mężczyzn, którzy
chcieliby włączyć się do tej męskiej wspólnoty. Po Mszy św. wieczornej zgromadzimy się na krótką
modlitwę przed figurą św. Michała Archanioła.
7. W sobotę – 30.09. – wsp. św. Hieronima, k. dK. Zakończenie nabożeństw do św. Aniołów.
8. W przyszłą niedzielę – I października rozpoczniemy miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej.
Na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci z klasy III wraz z rodzicami, bowiem zostaną na niej
poświęcone i rozdane dzieciom różańce. O godz. 1655 comiesięczna prelekcja, po niej nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic dla różańcowych.
W miesiącu październiku nabożeństwa różańcowe odprawiane będą w dni powszednie o godz. 1730.
Po nabożeństwie bezpośrednio Msza św. Dzieci uczęszczające na nie otrzymają plansze oraz
okolicznościowe obrazki. Nabożeństwa będą prowadzone przez wyznaczone grupy i stany. Grafik
będzie wywieszony w tym tygodniu na tablicy ogłoszeń, dlatego prosimy o zapoznanie się z nim.
9. Za tydzień rozpocznie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Stop aborcji”,
który ma na celu zatrzymać zabijanie chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może
każdy, kto ukończył 18 rok życia. Ważne, aby podać swój numer PESEL.
10. W ramach inicjatywy „Różaniec do granic”, 7 – go października parafia św. Barbary organizuje
pielgrzymkę do Kalwarii Pacławskiej, natomiast parafia OO. Dominikanów do sanktuarium
w Wielkich Oczach przy granicy ukraińskiej. Szczegółowe informacje i zapisy w w/w parafiach.
Szczegóły na temat tej modlitewnej akcji znajdziemy także na ulotkach wyłożonych na stoliku, które
można sobie zabrać. W sobotę 7 października odbędzie się także VII diecezjalna pielgrzymka róż
różańcowych do sanktuarium w Bogorii. Zapisy na nią w zakrystii.
11. Prezydent naszego miasta zaprasza mieszkańców do udziału w akcji „Spacer po zdrowie”, która
rozpocznie się 30 września o godz. 1000 na Pl. B. Głowackiego. Zachęcamy także do uczestnictwa
w głosowaniu na projekty w ramach Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Szczegóły na te
tematy znajdziemy na okolicznościowych plakatach.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Sk. Góra, m. od 1- 30 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 195 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z tego samego bloku, m. od 31 – 60.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest miesięcznik rodzin katolickich „Nasza
Arka”.

