XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.10.2011. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela października. W kościołach poświęconych, dziś przypada rocznica
poświęcenia świątyni.
2. Jutro o godz. 1730 ostatnie w tym roku nabożeństwo październikowe. Od godz. 1730 możliwość
spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych.
3. We wtorek – 1.XI. – Uroczystość Wszystkich Świętych. Rozpoczniemy miesiąc modlitwy
i szczególnej pamięci o naszych zmarłych. Odwiedzając cmentarze i groby naszych zmarłych,
zanieśmy im oprócz widzialnych znaków miłości nade wszystko dar modlitwy, Mszy św. i Komunii
św. Ofiarujmy im zyskane odpusty przywiązane do tych dni. Przypominamy warunki zyskania
odpustów: wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz, oczyszczeni z grzechów w sakramencie
pokuty, przyjmą Komunię św., pomodlą się za zmarłych oraz w intencjach Ojca św., mogą
uzyskać odpust zupełny w dniach od 1 do 8 listopada, a w innych dniach odpust częściowy
i ofiarować go za zmarłych.
Msze św. w naszej świątyni jak w niedzielę z jednym wyjątkiem, mianowicie nie będzie Mszy św.
o godz. 1200, ponieważ zaraz po południu odbędą się Msze św. na cmentarzach. I tak: na
cmentarzu w Miechocinie Msza św. o godz. 1030, na cmentarzu w Sobowie i OO. Dominikanów
o godz. 1400, a po nich procesje po cmentarzu. O godz. 1730 w naszej świątyni modlitwa
różańcowa za zmarłych polecanych w wypominkach.
4. W środę – 2.XI. – wsp. Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. będą w tym dniu o godz.:
700, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1630 wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu,
a po Mszy św. o godz. 18 00 odprawimy procesję za zmarłych z 5 stacjami i modlitwą różańcową,
dookoła świątyni. Na tę procesję przynieśmy z sobą świece.
5. Przeżywając miesiąc listopad pamiętamy szczególnie w modlitwach o naszych zmarłych.
Codziennie po Mszy św. wieczorowej, lub też przed nią zgodnie z ogłoszeniem, w naszej świątyni
będzie trwała modlitwa wypominkowa za zmarłych. Przy tej okazji składamy gorące
podziękowanie za ofiary składane z racji wypominek.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą za powołanych
i o powołania do służby w Kościele oraz modlitwa różańcowa za zmarłych o godz. 1730.
W czwartek gościć będziemy s. Krystynę ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Na
Mszy św. o godz. 1800 nastąpi obrzęd przyjęcia członków do Stowarzyszenia Krwi Chrystusa oraz
wszystkim tworzącym to Stowarzyszenie zostaną wręczone znaki przynależności. Serdecznie
zapraszamy i prosimy o obecność wszystkich.
7. W piątek – 04.11. – wsp. św. Karola Boromeusza, bp. Jest to I piątek miesiąca, dlatego odwiedziny
chorych w mieszkaniach od godz. 1400. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź pierwszo piątkowa. O godz. 1730 modlitwa wypominkowa za zmarłych. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1700 spotkanie KP Radia Maryja. Msza św. wieczorowa
o Niepokalanym Sercu NMP, po niej nabożeństwo pierwszo sobotnie z modlitwą różańcową za
zmarłych.
9. W przyszłą niedzielę I miesiąca o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych. Zapowiadane na przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 1200 spotkanie z rodzicami
dzieci I komunijnych zostaje przełożone na niedzielę 13 listopada.
10. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy informację o organizowanej pielgrzymce Rodziny Radia Maryja.
11. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul Wianek, m. od 30- 60 za sprzątanie
świątyni i ofiarę 320 zł. Pracowało 9 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 8 przy ul. Wianek, m. od 1-20.
12. Tarnobrzeska Młodzież zaprasza w dniu 1 listopada o godz. 1900 na Drogę Krzyżową w intencji
zmarłych na cmentarz w Miechocinie.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Ze stolika za ławkami można sobie zabrać
okolicznościowy numer czasopisma „ChiT” poświęcony hasłu nowego roku liturgicznego i osobie bł.
Jana Pawła II. Bardzo prosimy o przyłączenie się do apelu i podpisanie się na wyłożonych na stoliku
listach w obronie krzyża Chrystusowego.

