XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.09.2010. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela września. Na Jasnej Górze gromadzą się przedstawiciele rodzin oraz
środowiska policyjnego z racji swej dorocznej pielgrzymki. W naszej świątyni o godz. 17 30
nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu z modlitwą do Aniołów Bożych. Serdecznie
dziękujemy ks. Henrykowi Sawarskiemu, misjonarzowi pracującemu na Madagaskarze za dzisiejszą
posługę w naszej wspólnocie, za podzielenie się misyjnym świadectwem wiary. Zachęcamy do
zakupienia książki poświęconej pracy misyjnej i do wsparcia materialnego dzieła misyjnego. Ofiarę na
ten cel można złożyć po Mszy św. do puszek przy wyjściu ze świątyni.
2. Jutro o godz. 1630 spotkanie dla kandydatów na ministranta. Zachęcamy gorąco chłopców ze
szkoły podstawowej, aby włączyli się w służbę ministrancką. O godz. 2100 Apel Jasnogórski, na
który serdecznie zapraszamy.
3. We wtorek – 27.09. – wsp. Św. Wincentego a Paulo, k.
4. W środę – 28.09. – wsp. Św. Wacława, m. Dzień imienin ks. bpa Seniora Wacława Świerzawskiego.
O godz. 1700 adoracja, którą poprowadzi PZC i POAK. Po Mszy św. comiesięczne spotkanie PZC.
5. W czwartek – 29.09. – Święto św. Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała. Dzień imienin ks.
prałata Michała Józefczyka, pamiętajmy o nim we wdzięcznej modlitwie.
6. W piątek - 30.09. – wsp. św. Hieronima, k. i dK. W tym dniu zakończymy nabożeństwa do
Aniołów, ale pamiętajmy o tych naszych niebieskich Posłańcach i korzystajmy z ich pośrednictwa,
prosząc o pomoc w trudnych sprawach. O godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus. Na
Mszę św. wieczorową i spotkanie po niej prosimy młodzież z KSM.
7. W sobotę – 01.10. – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. dK. W sobotę rozpocznie się miesiąc
modlitwy różańcowej, dlatego gorąco zachęcamy do podjęcia tej modlitwy, o którą tak prosi
Matka Najświętsza. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych. Dzieci uczęszczające
na nabożeństwa będą otrzymywać okolicznościowe obrazki. Nabożeństwa będą prowadzone przez
wyznaczone grupy i stany. Grafik będzie wywieszony w piątek na tablicy ogłoszeń, dlatego prosimy
o zapoznanie się z nim. W sobotę przypada VII rocznica nawiedzenia naszej parafii przez Panią
Fatimską w znaku figury fatimskiej. Jest to I sobota miesiąca. O godz. 1700 spotkanie KPRM.
O godz. 1730 nabożeństwo różańcowe, a po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu,
pierwszo sobotnia medytacja i cicha adoracja zakończona o godz. 2000.
8. W przyszłą niedzielę – I miesiąca, o godz. 1650 wykład maryjny, po nim nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Rozpocznie się 67 Tydzień Miłosierdzia. Ofiary
składane do puszek przeznaczone będą na Caritas diecezjalny.
9. W ubiegłą niedzielę zakończyło się XIV Spotkanie Młodych w Tarnobrzegu, w którym
uczestniczyło ok. 3 tyś. młodzieży. Na terenie naszej parafii nocowało ponad 500 młodych osób.
Serdecznie dziękujemy instytucjom miejskim, takim jak OSiR, Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole
nr 6 oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, za to, że otworzyły swoje podwoje i gościły większość
młodzieży. Również ok. 80 młodych ludzi znalazło życzliwe przyjęcie w domach naszych gościnnych
parafian. Do nich szczególnie oraz naszych młodych wolontariuszy kierujemy dzisiaj słowa
wdzięczności, powtarzając staropolskie „Bóg zapłać" za dzielenie się w tych trudnych czasach
chlebem, życzliwością, pomocą i radością. Dzisiaj Pana Boga prosimy, aby oddał tym samym i nie
zapomniał nigdy tej dobroci.
10. Zachęcamy do podjęcia Krucjaty Różańcowej w intencji Ojczyzny. Chętni do jej podjęcia proszeni
są o zapoznanie z jej ideą wywieszoną na tablicy ogłoszeń i zapisanie się na listę w zakrystii.
11. Dziękujemy serdecznie parafianom z bloku nr 4 przy ul. Wianek za sprzątanie świątyni i złożoną
ofiarę 220 zł. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona w czwartek o godz. 7 00. W tym tygodniu
prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 5 przy ul. Wianek, m. od 1 - 15.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego” z dołączoną do niego mapą świata.

