XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.10.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie MB Różańcowej, jest to święto patronalne wszystkich róż różańcowych.
O godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś także przypada I rocznica śmierci
ks. bp Wacława Świerzawskiego. Od godz. 1500 do 1600 bezpłatne porady prawne.
2. W naszych katolickich świątyniach trwają nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do licznego udziału
w nabożeństwach, które odprawiane są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro Msza Św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. zbiórka dla LSO. Jutro
o godz. 1700 w kościele w Tarnobrzegu – Miechocinie rozpoczyna się całodobowa Nowenna Adoracyjna przed
uroczystością Chrystusa Króla prowadzona przez Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Nasza parafia zaproszona
jest do uczestnictwa w modlitwie we wtorek od godz. 600 do godz. 800.
4. We wtorek – 09.10. – wsp. bł. Wincentego Kadłubka, b. – Patrona naszej diecezji. Na nabożeństwie różańcowym
o godz. 1730 gromadzą się wszystkie dzieci pierwszo komunijne wraz z rodzicami. Po Mszy św. nabożeństwo do
św. Michała Archanioła.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym.
6. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta z modlitwą różańcową. Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Marii de
Mattias i comiesięczne spotkanie dla SKC.
7. W piątek o godz. 1500 odbędzie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730 nabożeństwo
różańcowe i Msza św. o Bożym Miłosierdziu. O godz. 1800 w kościele św. Barbary rozpocznie się „Wieczór
Uwielbienia” połączony z dekanalną modlitwą młodzieży w intencji odbywającego się w Rzymie Synodu
Biskupów poświęconego młodzieży oraz w intencji powołań do naszego sandomierskiego Seminarium.
Zachęcamy do udziału w tym czuwaniu szczególnie młodzież naszej parafii.
8. W sobotę – 13.10 – wsp. Bł. Honorata Koźmińskiego. O godz. 1000 próba przed spektaklem dla młodzieży. W tym
dniu przeżywać będziemy ostatnie w tym roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczęcie Mszą św.
o godz. 1800, po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, o godz. 1930 koronka do Bożego Miłosierdzia,
o godz. 2015 modlitwa różańcowa i procesja fatimska zakończona Apelem Jasnogórskim. Gorąco zachęcamy do
udziału w tym nabożeństwie. Nie będzie w tym dniu nabożeństwa o godz. 1730. W sobotę przypada dzień imienin
ks. bp S. Edwarda Frankowskiego – pamiętajmy o nim w modlitwie.
9. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”.
W tym dniu przeprowadzana będzie zbiórka do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to także II
niedziela miesiąca, stąd ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na inwestycje parafialne.
Przypominamy Parafianom, że na niedzielę 28 października zaplanowana jest konsekracja, czyli poświęcenie
naszej świątyni. Szczegóły na temat tego wyjątkowego wydarzenia podamy w najbliższe niedziele.
Również w przyszłą niedzielę z racji przypadającego wsp. św. Małgorzaty Marii Alacoque, zapraszamy Straż
Honorową na Mszę św. o godz. 1600. Po Mszy św. modlitwa Straży Honorowej i nabożeństwo różańcowe.
10. Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Na stoliku za ławkami
wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane składać w zakrystii lub na tacę.
Tradycyjnie przez cały m-c listopad oraz na 12 Mszach w ciągu roku będziemy polecać naszych zmarłych
Bożemu Miłosierdziu. Jak w poprzednich latach, możemy na kartce wypominkowej napisać dzień listopada, w którym
chcemy, aby na nabożeństwie różańcowym wyczytać i modlić się za naszych zmarłych.
11. Osoby zainteresowane pomocą żywnościową dysponowaną przez PZC proszone są o przyniesienie skierowań
z MOPR, ponieważ 29 października będzie transport żywności.
12. Zachęcamy do udziału w akcji „Weź nakrętkę na różaniec”. Składać je można do pojemnika przy wejściu głównym.
13. We wtorek w godz. od 1000 do 1300 odbędzie się Piknik Charytatywny na rzecz budowy klatki przeciwpożarowej
przy budynku WTZ i OREW na al. Niepodległości. Zachęcamy do udziału i wsparciu tej inicjatywy.
14. W przyszły poniedziałek – 15.10. z racji Dnia Dziecka Utraconego na cmentarzu w Sobowie o godz. 1500 odbędzie
się Msza św. i modlitwy przy Grobie Dzieci Utraconych.
15. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy wiele ciekawych ogłoszeń, m. in. o Diecezjalnych Dniach Kultury Chrześcijańskiej,
o pielgrzymce do Tuchowa dla małżeństw żyjących w związkach niesakramentalnych, czy też o spotkaniu
informacyjnym nt. programu „Czyste powietrze”. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.
16. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. A. Krajowej, kl. I i II za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 190 zł.
Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego
samego bloku, kl. III i IV.
17. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo „Miłujcie się” oraz „Nasza Arka”. Do „Gościa
Niedzielnego” dołączona jest płyta z filmem „Sprawa Jezusa”.

