UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – 26.11.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza uroczystość stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium
zbawcze. Dzisiaj z wdzięcznością poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas
wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, miłości i pokoju, dlatego dzisiaj ponawiamy Akt Przyjęcia
Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
W parafiach naszej diecezji rozpoczynamy XXIII Tydzień Biblijny, który przeżywany jest pod hasłem „Idźcie
i głoście światu Ewangelię”. Z racji tego tygodnia zachęcamy do wyeksponowania księgi Pisma świętego i do
czytania Słowa Bożego, w tym roku zaleca się przeczytanie codziennie jednego rozdziału z Ewangelii
kanonicznych. W naszej wspólnocie przeżywamy XV uroczystość odpustową i zakończenie rekolekcji,
których motywem przewodnim były słowa kończącego się roku duszpasterskiego: „Idźcie i głoście”.
Serdecznie dziękujemy ks. dr Markowi Kumór – dyr. Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego naszej sandomierskiej
Kurii za przygotowanie nas przez rekolekcje i pomoc w godnym przeżyciu dzisiejszej uroczystości parafialnej,
dziękujemy za trud głoszenia Słowa Bożego i inspirację w dalszej formacji chrześcijańskiej. Niech Chrystus Król
błogosławi ks. Markowi w dalszym życiu i posługiwaniu Kościołowi. Z racji odpustu pragniemy także wyrazić
wdzięczność wszystkim, dzięki którym nasza parafia istnieje, rozwija się i promieniuje dobrem. Naszą
wdzięczność wyrażamy tym osobom, które włączyły się w przygotowanie i przeżycie dzisiejszej uroczystości
swoją aktywną pracą, modlitwą, ofiarami i czynnym uczestnictwem w liturgii. Niech Chrystus Król za każde
dobro obficie wynagrodzi swym błogosławieństwem.
Dzisiaj o godz. 1500 koronką do Bożego Miłosierdzia w kościele na Serbinowie rozpocznie się VI Marsz
Mężczyzn pod hasłem: „Odważnie ku prawdzie”. Marsz przejdzie ulicami naszego miasta i ok. 1645 dotrze do
naszej parafii, gdzie nastąpi jego zwieńczenie. Zachęcamy wszystkich mężczyzn z naszej parafii do udziału
w Marszu, a przynajmniej do wyjścia mu naprzeciw do Szkoły Katolickiej na ul. Jachowicza.
O godz. 1700 zapraszamy wszystkich do udziału w pięknym koncercie ku czci św. Jana Pawła II w wykonaniu
krakowskiego zespołu Norolim z solistką p. Ewą Aksamowić. Z racji koncertu dzisiaj nie będzie nabożeństwa.
2. Nabożeństwa wypominkowe w tym tygodniu o godz. 1730.
3. Jutro na nabożeństwie wspominkowym polecać będziemy zmarłych tarnobrzeskich nauczycieli. Po Mszy św.
zbiórka dla LSO oraz spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli.
4. We wtorek po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą różańcową za zmarłych. Po Mszy św.
spotkanie PZC.
6. W czwartek – 30.11. – święto św. Andrzeja Ap. Zakończenie nabożeństw wypominkowych za zmarłych.
W czwartek rozpoczniemy triduum przed nawiedzeniem naszej parafii przez relikwie św. Brata Alberta.
7. W I piątek miesiąca grudnia odwiedziny chorych od godz. 1400. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. wieczornej spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz.
1600 spotkanie młodzieżowej grupy wolontariackiej „Bogumili”.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja. Po Mszy św. wieczornej
wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa i cicha adoracja zakończona
błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim o godz. 1930.
9. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele Adwent – czas, który ma nas przygotować do świąt Bożego
Narodzenia i do naszego spotkania z Chrystusem w wieczności. Wkroczymy w nowy rok liturgiczny, który
przeżywać będziemy po hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
W przyszłą niedzielę z inicjatywy Rycerzy Kolumba naszą parafię nawiedzą relikwie św. Brata Alberta oraz
obrazy „Ecce Homo” i św. Brata Alberta. Relikwie powitamy uroczyście o godz. 1650, następnie zostanie
odprawione nabożeństwo różańcowe i nastąpi zmiana tajemnic. Msza św. o godz. 1800 z okolicznościowym
kazaniem o św. Bracie Albercie. Dalszy program nawiedzenia podamy w przyszłą niedzielę. Nawiedzenie to
połączone jest z dziełem miłosierdzia, mianowicie przeprowadzona będzie zbiórka koców, pościeli i środków
czystości na potrzeby noclegowni i hospicjum. W/w rzeczy można składać w tym tygodniu do zakrystii.
10. Na tablicy ogłoszeń znajdują się ogłoszenia, m.in. o Adwentowym Dniu Skupienia dla związków
niesakramentalnych, o wykładzie biblijnym organizowanym przez KIK przy par. OO. Dominikanów oraz
o rekolekcjach dla młodzieży męskiej, które odbędą się w WSD w Sandomierzu.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Wianek za pełniony dyżur i złożoną ofiarę 160 zł. Pracowało
6 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku
nr 2 przy ul. Wianek.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży „Droga”
oraz „Mały Gość Niedzielny” adresowany do dzieci.

