
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.11.2018.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dziś w Narodowe Święto Niepodległości i 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę, dziękujemy Bogu za dar wolnej Ojczyzny, jednocześnie modlimy się, by Polska 
pozostała wierna swym chrześcijańskim korzeniom, wierna Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi. 
Niech to pragnienie będzie przedmiotem naszej codziennej troski i służby Ojczyźnie. Z racji 
dzisiejszego święta odbywają się okolicznościowe imprezy, zachęcamy do udziału w nich, m. 
in. w inscenizacji patriotycznej pt. „Drogi do Niepodległej” na Pl. B. Głowackiego o godz. 1615.  
Dziś z racji przeżywanego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym można do puszek 
wystawionych w świątyni złożyć  ofiarę na ten szczytny cel. W tym roku złożone ofiary 
przeznaczone są na pomoc dla Kościoła w  Pakistanie. Można również wesprzeć to dzieło 
wysyłając SMS o treści RATUJE na nr 72405. Szczegóły na wyłożonych na stoliku ulotkach. 
Dziś nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych o godz. 1715. 
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych                         
i zachęcamy do wspólnej modlitwy, która odbywa się o godz. 1730.  
3. Jutro – 12.11. – wsp. św. Jozafata, b. m. Msza św. wieczorna i modlitwa różańcowa                       
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. 
4. We wtorek – 13.11. – wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski. Jest to 13 dzień miesiąca, dlatego modlić się będziemy za przyczyną Pani 
Fatimskiej. O godz. 1730 modlitwa różańcowa za zmarłych połączona z modlitwą do św. 
Michała Archanioła. We wtorek w kaplicy wieczystej adoracji na Serbinowie odbędzie się od 
godz. 2100 do 600 rano adoracja nocna dla naszej parafii. Na adorację zaprasza Wspólnota dla 
Intronizacji NSPJ. Potraktujmy udział w tej adoracji, jako dziękczynienie za poświęcenie naszej 
świątyni i za wszelkie dobro, jakim nas Bóg obdarza. Zachęcając do udziału informujemy, że 
istnieje możliwość dowozu chętnych osób. Msza św. odbędzie się w kaplicy o godz. 2200. 
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona                         
z modlitwą różańcową za zmarłych o godz. 1730. 
6. W czwartek o godz. 1000 w TDK odbędzie się koncert adresowany dla Seniorów w ramach 
akcji „Serce za serce”.  
7. W piątek – 16.11. – wsp. MB Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. W piątek rozpoczniemy 
nowennę przed uroczystością Chrystusa Króla. 
8. W sobotę – 17.11. – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, z. W tym dniu przeżywać będziemy 
comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. O godz. 1710 Godzinki, o godz. 1730 modlitwa 
różańcowa za zmarłych, nowenna i Msza św. w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku 
Jezus.  
9. W przyszłą niedzielę obchodzony będzie w Kościele II Światowy Dzień Ubogich. 
Diecezjalne obchody tego dnia odbędą się w Rudniku n/ Sanem. W kościele w  Mokrzyszowie 
o godz. 1700 odbędzie się charytatywny koncert zespołu gospel  "GOod News Group" z Kielc. 
Dochód z koncertu przeznaczony będzie dla Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu - 
Mokrzyszowie, bowiem Siostrom prowadzącym ten dom brakuje finansów na dokończenie 
remontu kotłowni. 
10. Dziękujemy gorąco za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca oraz za 
każdą ofiarę i bezinteresowne prace dla parafii. 
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4  przy Pl. 1000 - lecia za pełniony dyżur porządkowy                  
w świątyni  i ofiarę 140 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.                 
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 5 przy Pl. 1000 – lecia. 
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. W „Niedzieli” i „Gościu Niedzielnym” 
znajdują się artykuły o poświęceniu naszej świątyni.  


