XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.08.2011.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiaj ostatnia niedziela sierpnia. Nieszpory Maryjne dziś o godz. 1730.
2. Jutro – 29.08. – wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja i zakończenie nabożeństw za Ojczyznę. Adorację
poprowadzi PZC i POAK. Od godz. 1715 spowiedź dla dzieci i młodzieży w związku
z rozpoczynającym się rokiem szkolnym. Zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania
z sakramentu pokuty.
4. W czwartek – 01.09. - rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. na
rozpoczęcie roku dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wszystkich chętnych
o godz. 8 00. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli, rodziców i opiekunów do wspólnej
modlitwy upraszającej Boże błogosławieństwo na czas edukacji szkolnej i religijnej.
W liturgii wspominamy bł. Bronisławę, dz. W tym dniu przypada także 72 rocznica wybuchu II
wojny światowej. Polecajmy Bogu wszystkie ofiary tamtych tragicznych dni. Jest to I czwartek
miesiąca, dlatego o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św. spotkanie Stowarzyszenia Krwi
Chrystusa.
5. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
6. W I sobotę miesiąca o godz. 1700 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. nabożeństwo
pierwszo sobotnie do godz. 2000.
7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1200 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych
dzieci z klas pierwszych. Jest to pierwsza niedziela miesiąca, stąd o godz. 1650 wykład maryjny,
a po nim modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych.
8. KIK, „Inicjatywa 21:38” oraz OSiR zapraszają dzieci na Turniej Piłki Nożnej, który odbędzie się
w dniu 30 sierpnia na boisku na Zwierzyńcu. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
9. PZC zaprasza po wakacyjnej przerwie dzieci w wieku od 6 do 14 lat do uczestnictwa
w zajęciach świetlicowych. Świetlica czynna będzie od 1 września, w godz. od 1400 do 1630.
Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą do nauczycieli i wychowawców o pomoc w opiece nad
dziećmi. PZC informuje także o wznowieniu transportów artykułów spożywczych z dniem 30
sierpnia. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Również przy tej okazji bardzo serdecznie dziękujemy PZC
i wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeżycia kolonii letniej dla dzieci z naszej
parafii.
10. W szybkim tempie zbliża się czas Spotkania Młodych Diecezji Sandomierskiej, które będzie
miało miejsce w tym roku w naszym mieście. Kilka dni temu byliśmy świadkami jak hiszpańskie
diecezje i Madryt dały przykład ogromnej gościnności, czego świadkami są także uczestnicy
z naszego miasta. Myślimy, że i Tarnobrzeg, w którym grupy wolontariackie wsparte działaniami
poszczególnych parafii i Urzędu Miasta rozpoczęły już wstępne przygotowania, da świadectwo
miasta otwartego na ludzi młodych, którzy przybędą do naszego miasta. Tym razem młodzież
potrzebuje jedynie noclegów z piątku na sobotę 16-go września i z soboty na niedzielę 17- go
września. Młodzi uczestnicy będą mieć ze sobą karimaty i śpiwory, a cały dzień będą spędzać na
wspólnych spotkaniach ogólno miejskich i organizowanych przy parafiach. Na noclegi po wspólnych
zajęciach będą wracać nie później niż o godz. 2200. Otoczmy ich serdecznym, gościnnym, pełnym
rodzinnego ciepła przyjęciem. Rodziny i poszczególne osoby, które zechcą przyjąć młodych,
mogą od dzisiaj pobrać ze stolika za ławkami formularze, które należy wypełnić i zwrócić do
dnia 5 września.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Wianek, m. od 1 – 15 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 155 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 16 – 30.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
13. Komunikat z sesji Rady Biskupów Diecezjalnych /fragmenty/.

