XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA - 09.09.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna VIII Tydzień Wychowania, który w tym roku przeżywamy pod
hasłem: „W poszukiwaniu drogi”. Zachęcamy do modlitwy w intencjach tego tygodnia. Na Mszy św.
o godz. 1200 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę
w szkole podstawowej. O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św.
wieczornej i nabożeństwie, prosimy na zbiórkę ministrantów i lektorów. Zapraszamy także na to
spotkanie chłopców od klasy trzeciej szkoły podstawowej wzwyż, którzy chcieliby pełnić funkcję
ministranta.
3. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
4. W środę – 12 września przypada kolejna rocznica Intronizacji NSPJ w naszej parafii.
Zachęcamy zatem w tym dniu osoby i rodziny, które dokonały Aktu Intronizacji do jego odnowienia.
Natomiast te osoby lub rodziny, które chciałyby dokonać Aktu Intronizacji, proszone są o zapoznanie
się z istotą Intronizacji oraz nabycie stosownych obrazków, które rozprowadzają dziś przy głównym
wyjściu ze świątyni przedstawiciele Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Tam też można uzyskać
szczegółowe informacje. O godzinie 1700 w środę adoracja Najświętszego Sakramentu, po niej
Msza św. dziękczynna za dzieło Intronizacji oraz w intencji naszej Ojczyzny. Zapraszamy do
licznego udziału.
5. W czwartek – 13.09. – wsp. św. Jana Chryzostoma, b. dK. Z racji przypadającego w tym dniu
Nabożeństwa Fatimskiego nie będzie adoracji o godz. 1700, natomiast o godz. 1740 odbędzie się
spotkanie SKC i zmiana tajemnic. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie,
które zakończymy modlitwą różańcową o godz. 2015 i procesją fatimską ze świecami.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie róże różańcowe.
6. W piątek – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Św. O godz. 1500 odbędzie się nabożeństwo
do Bożego Miłosierdzia. W nocy z piątku na sobotę w sanktuarium na Świętym Krzyżu
odbędzie się ogólnopolskie czuwanie Wspólnot dla Intronizacji NSPJ. Szczegółowe informacje na
temat wyjazdu na tablicy ogłoszeń. W parafii św. Barbary o godz. 1800 rozpocznie się Wieczór
Uwielbienia.
7. W sobotę – 15.09. – wsp. Matki Bożej Bolesnej.
8. Przyszła niedziela to Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. O godz. 1700 młodzież
z parafii przedstawi program poświecony św. Stanisławowi Kostce pt.: „Do wyższych rzeczy jestem
stworzony i dla nich pragnę żyć”. W związku z tym przedstawieniem w tym tygodniu odbędą się
próby w środę i czwartek o godz. 1840, w sobotę o godz. 1500 i niedzielę o godz. 1530.
9. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę dzisiaj w II niedzielę miesiąca, jak również za
ofiary indywidualne złożone na poczet remontu świątyni. Dziękujemy gorąco za wszystkie
bezinteresowne prace wykonane na rzecz naszej parafii, szczególnie te związane z przygotowaniem
świątyni po kończących się remontach. W najbliższych dniach zostanie także odmalowana nawa
boczna od strony wejścia głównego. Szczegóły związane ze stroną finansową remontu świątyni
podamy po zakończeniu prac.
10. Zachęcamy do udziału w diecezjalnej pielgrzymce do Patronów diecezji w Krakowie
i Jędrzejowie, która odbędzie się w sobotę 22 września. Koszt 40 zł. Zapisy do 16 września
w zakrystii.
11. Wykonująca zadania i kompetencje Prezydenta Miasta Tarnobrzega Anna Pekar zaprasza
mieszkanki Tarnobrzega na bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne, które odbywają się
od 4 do 24 września, w godz. od 900 do 1700 na Placu B. Głowackiego. Szczegóły na plakatach.
12. „ Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 2 przy ul. Narutowicza za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 240 zł. Pracowało 12 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz.700. W tym tygodniu
o taki dyżur prosimy parafian z bloku nr 3 przy ul. Narutowicza.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

