XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 06.10.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś na Mszy św. o godz. 1200 dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają poświęcone
różańce. O godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do
1600 w Świetlicy parafialnej bezpłatne porady prawne.
2. W naszych katolickich świątyniach trwają nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do licznego
udziału w tych pięknych nabożeństwach, które odprawiane są w naszym kościele w dni
powszednie o godz. 1730. Zapraszamy szczególnie dzieci oraz młodzież przygotowującą się do
bierzmowania.
3. Jutro – 07.10. – wsp. NMP Różańcowej - święto patronalne róż różańcowych. Jutro
w Białymstoku odbędzie się pogrzeb śp. Otylii Nitkiewicz, zmarłej matki naszego biskupa
Krzysztofa. Prosimy o modlitwę w jej intencji. Po Mszy św. wieczornej spotkanie dla LSO.
4. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Michała Archanioła. We wtorek
w parafii Tarnobrzeg – Sobów o godz. 1800 rozpocznie się całodobowa Nowenna Adoracyjna
przed uroczystością Chrystusa Króla prowadzona przez Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
Nasza parafia zaproszona jest do uczestnictwa w modlitwie w środę od godz. 600 do 800 rano.
Zachęcamy do udziału.
4. W środę – 09.10. – wsp. bł. Wincentego Kadłubka, b. – Patrona naszej diecezji. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730. Na nabożeństwie
różańcowym o godz. 1730 gromadzą się wszystkie dzieci pierwszo komunijne wraz z rodzicami.
5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta z modlitwą różańcową. Po Mszy św. ucałowanie
relikwii św. Marii de Mattias i comiesięczne spotkanie dla SKC.
6. W piątek o godz. 1500 odbędzie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730
nabożeństwo różańcowe i Msza św. o Bożym Miłosierdziu. Po Mszy św. spotkanie grupy „Bogumili’. W kościele św. Barbary Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się „Wieczór Błogosławieństw”.
7. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie,
chodźmy”. 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
na inwestycje parafialne. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się ostatnie w tym roku uroczyste
Nabożeństwo Fatimskie. po Mszy św. 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 niedzielę przypada dzień imienin ks. bp Seniora Edwarda
Frankowskiego – pamiętajmy o nim w modlitwie.
8. Przypominamy, że dzisiaj w Przedszkolu nr 6 w godz. od 800 do 1400 można głosować na projekty
zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego. Zachęcamy do udziału w głosowaniu i wsparciu
naszych osiedlowych propozycji. Szczegóły na okolicznościowych plakatach.
9. W sobotę 19 października organizowany jest wyjazd dla kobiet na Ogólnopolską Pielgrzymkę
Kobiet na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 600, koszt 50 zł. Zapisy na wyjazd w zakrystii.
10. Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnobrzegu zaprasza na VIII Edycję Solidarności
z Osobami Chorującymi Psychicznie. Szczegóły na plakacie w gablotce.
11. 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.
12. Zachęcamy do udziału w akcji „Weź nakrętkę na różaniec”. Składać je można do pojemnika
przy wejściu głównym.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 - 60 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 240 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy ul. Wianek.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Nasza Arka”.

