XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.11.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przeżywamy II Światowy Dzień Ubogich oraz Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
Drogowych. Przeżywając ten dzień pamiętajmy o ubogich i w miarę możliwości ofiarujmy im naszą
pomoc oraz pamiętajmy w modlitwach o wszystkich ofiarach wypadków drogowych. Dziś nowenna
do Chrystusa Króla oraz nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych o godz. 1715. Dziś w kościele
w Mokrzyszowie o godz. 1700 koncert charytatywny na rzecz DPS prowadzonego przez Siostry
Służebniczki w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie.
2. Codziennie o godz. 1730 polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych zmarłych oraz
odprawiamy nowennę do Chrystusa Króla, przygotowując się do uroczystości odpustowej.
3. Jutro wspomnienie bł. Salomei – dz.
4. We wtorek – 20.11.- wsp. św. Rafała Kalinowskiego, k. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy
kandydatów do Bierzmowania z III gimnazjum i I szkoły średniej.
5. W środę – 21.11. – wsp. Ofiarowania NMP. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z modlitwą za zmarłych o godz. 1730. Na Mszę św. i spotkanie po niej, prosimy kandydatów do
Bierzmowania z VII i VIII klasy szkoły podstawowej. Po Mszy św. spotkanie POAK.
7. W czwartek – 22.11. – wsp. św. Cecylii, dz. m. – patronki muzyki i śpiewu kościelnego. Na Mszy
św. wieczornej będziemy modlić się w intencji poległych w obronie Lwowa w 100 rocznicę
wyzwolenia Lwowa oraz za zmarłych członków TML. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy
kandydatów do Bierzmowania z klasy VI. Po Mszy św. spotkanie scholii parafialnej.
8. W piątek po Mszy św. wieczornej zbiórka dla wszystkich ministrantów. Zapraszamy także na
spotkanie Rycerzy Kolumba. W piątek i sobotę od godz. 1730 możliwość spowiedzi przed odpustem.
9. W sobotę o godz. 1000 spotkanie grupy Bogu-mili. O godz. 1700 modlitwa do MB Królowej
Przenajdroższej Krwi Chrystusa. O godz. 1800 uroczysta Msza św. z udziałem Dyrektora Krajowego
Arcybractwa Straży Honorowej ks. Józefa Gawła z racji 15 Rocznicy powstania Straży Honorowej
NSPJ w naszej parafii i 10 Rocznicy nawiedzenia Relikwii św. Małgorzaty Marii Alacoque. Po Mszy
św. odbędzie się spotkanie z ks. Dyrektorem, na które serdecznie zapraszamy wszystkich
przynależących do Straży Honorowej NSPJ.
10. W przyszła niedzielę, ostatnią Roku Liturgicznego – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
i zarazem uroczystość odpustowa w naszej parafii. Suma odpustowa o godz. 1200. Przewodniczyć
jej będą Księża Sercanie: ks. dyrektor Straży Honorowej NSPJ oraz ks. Wiesław Pietrzak, misjonarz
krajowy. Po Mszy św. o godz. 1600 dzieci i młodzież ze Scholii Parafialnej przedstawią program
słowno – muzyczny pt. „Zamyślenia listopadowe”, poświęcony tajemnicy śmierci, przemijania
i pamięci o zmarłych. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej diecezji XXIV Tydzień Biblijny.
W naszym mieście odbędzie się VII Marsz Mężczyzn, w tym roku pod hasłem Tarnobrzeski Marsz
Niepodległości. Rozpoczęcie o godz. 1100 przed figurą Serca Pana Jezusa na Serbinowie, następnie
przejście do naszej świątyni na Mszę św. o godz. 1200. Zachęcamy mężczyzn do udziału i prosimy
zabrać z sobą flagi narodowe. Szczegóły na okolicznościowym plakacie.
Fundacja „Ciepło i Serce” w przyszłą niedzielę przeprowadzi w naszej parafii kwestę na budowę
hospicjum w Tarnobrzegu - Miechocinie. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła.
11. W związku z uroczystością odpustową, bardzo prosimy parafialne wspólnoty o posprzątanie
wyznaczonych rabatek, a chętnych parafian do posprzątania parku i obejścia świątyni
w czwartek od godz. 900. Jednocześnie serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy w ostatnich
dniach angażowali się w prace porządkowe w parku i wokół świątyni.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 5 przy Pl. 1000 – lecia za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 245 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z bl. nr 6 przy Pl. 1000 - lecia.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

