
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.XI.2018.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dziś o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe za zmarłych i zmiana tajemnic różańcowych.  Od godz. 
1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.  
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych i zachęcamy do 
wspólnej modlitwy. W tym tygodniu modlitwa różańcowa w intencji zmarłych polecanych                          
w wypominkach przed Mszą św. wieczorną o godz. 1730. 
3. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla wszystkich ministrantów oraz tych chętnych chłopców, 
którzy chcieliby pełnić służbę przy ołtarzu.  
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy wszystkie 
wspólnoty do cotygodniowej adoracji. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. 
5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą wypominkową za zmarłych.                 
W czwartek z okazji 15 rocznicy powstania w naszej parafii SKC przybędzie do nas s. Krystyna Kusak 
ze Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa, odpowiedzialna za formację tej wspólnoty. 
Zapraszamy zatem wszystkich przynależących do SKC na adorację, Mszę św. jubileuszową i spotkanie 
formacyjne po niej.  
6. W piątek – 09.11. – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki na Lateranie. O godz. 1500 odbędzie się 
comiesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.  
7. W sobotę – 10.11. – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. dK.   
8. W przyszłą niedzielę – 11.11. – przypada Narodowe Święto Niepodległości i 100 Rocznica 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku z tym, w naszym mieście odbędą się uroczyste 
obchody tego Święta. Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do udziału w tym wyjątkowym 
wydarzeniu, które rozpocznie się o godz. 930 Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele OO. 
Dominikanów. Dalsza część uroczystości odbędzie się przed nowo odsłoniętym w tym dniu pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudzkiego na skwerze przy rondzie Juliusza Tarnowskiego. Szczegółowy program 
uroczystości i imprez towarzyszących na plakacie.  
W przyszłą niedzielę obchodzony będzie  II Światowy Dzień Ubogich. Zachęcamy do podzielenia się 
tym dniu świątecznym posiłkiem z osobami potrzebującymi pomocy. 
W przyszłą niedzielę – II miesiąca taca przeznaczona szczególnie na inwestycje parafialne. W związku z 
prowadzonymi w ostatnim czasie pracami w świątyni wydaliśmy 96 tyś. zł i jesteśmy jeszcze zadłużeni 
na kilkadziesiąt tysięcy złotych, które musimy sukcesywnie  spłacać przez najbliższe miesiące.  
9. Jeszcze raz bardzo gorąco dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do przygotowania i przeżycia uroczystości poświęcenia naszej świątyni. Dziękujemy za 
modlitwy, prace oraz ofiary. Niech Chrystus Król wszystkim za okazane dobro wynagrodzi swoim 
obfitym błogosławieństwem.  
10. W niedzielę 21 października w kościołach całej Polski odbyło się liczenie wiernych.                                    
W niedzielnych Mszach św. w naszej świątyni uczestniczyło 1104 osoby, w tym 710  kobiet i 394 
mężczyzn, a do Komunii św. przystąpiło 533 osoby, w tym 388 kobiet i 145 mężczyzn. 
11. Młodzieżowa Grupa Wolontariuszy „Bogu-mili” serdecznie dziękuje tym wszystkim osobom, które 
w październiku idąc na różaniec przynosiły nakrętki plastikowe. Zebrano 10 pełnych worków, czyli 
ponad 100 kg. Zostaną one przeznaczone na pomoc choremu Kacperkowi.  
12. Centrum Ewangelizacyjne św. Augustyna w Sandomierzu - Filia w Tarnobrzegu, informuje, że               
w przyszłym tygodniu rozpocznie się przygotowanie do bierzmowania dla osób, które nie przystąpiły 
jeszcze do tego sakramentu, a ukończyły 18 rok życia. Dla naszego dekanatu pierwsze takie spotkanie 
odbędzie się w dniu 15 listopada o godz. 1830 na auli zaplecza kościoła św. Barbary. Centrum prowadzi 
również przygotowania do chrztu dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 7-ty rok życia. 
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy Pl. 1000 – lecia  za  dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 
250 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.  W tym tygodniu prosimy                  
o taki dyżur parafian z bloku nr 4 przy Pl. 1000 - lecia. 
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. 
 
 


