XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.09.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś przypada święto Narodzenia NMP, jednak liturgia sprawowana jest z niedzieli. Na Mszy św.
o godz. 1200 poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych dla dzieci rozpoczynających naukę
w szkole podstawowej. O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne. Dziś uroczystość odpustowa w parafii
OO. Dominikanów, suma o godz. 1100, zaś popołudniu Piknik Parafialny.
2. Jutro Msza św. wieczorna i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po
Mszy św. wieczornej, prosimy na zbiórkę ministrantów i lektorów. Zapraszamy także na to
spotkanie chłopców od klasy trzeciej szkoły podstawowej wzwyż, którzy chcieliby pełnić zaszczytną
funkcję ministranta.
3. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
4. W środę – 11 września przeżywać będziemy kolejną rocznicę 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 NSPJ,
proszone są o kontakt z przedstawicielami Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ lub w zakrystii w celu
uzyskania szczegółowych informacji. O godzinie 1700 w środę
adoracja Najświętszego
Sakramentu, po niej Msza św. dziękczynna za dzieło Intronizacji oraz ponowienie aktu
Intronizacji. Zapraszamy do licznego udziału.
5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św.
comiesięczne spotkanie SKC.
6. W piątek - 13. 09. – wsp. św. Jana Chryzostoma, b.dK. O godz. 1500 Nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia. Mszą świętą o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie i przebiegać będzie
wg stałego porządku. Zapraszamy do udziału, szczególnie na modlitwę różańcową o godz. 2015
i procesję fatimską. Po Mszy wieczornej spotkanie młodzieżowej grupy „Bogumili”.
7. W sobotę – 14.09. – święto Podwyższenia Krzyża Św. O godz. 1000 rozpocznie się Dzień
Skupienia SKC z naszej parafii oraz parafii tarnobrzeskich, który poprowadzi ks. Krzysztof
Surowaniec – misjonarz Krwi Chrystusa. O godz. 1200 Msza św. i zakończenie agapą. Zapraszamy
do udziału czcicieli Przenajdroższej Krwi Chrystusa. W sobotę organizowana jest modlitewna akcja
„Polska pod Krzyżem”, dlatego o godz. 1730 pod naszym krzyżem misyjnym odbędzie się
modlitwa przebłagalna za grzechy i zawierzenie się Bożemu Miłosierdziu. Na wieczorna Mszę św.
i spotkanie powakacyjne prosimy Rycerzy Kolumba z naszej parafii. W nocy z soboty na niedzielę
w sanktuarium na Świętym Krzyżu odbędzie się ogólnopolskie czuwanie Wspólnot dla Intronizacji
NSPJ. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu na tablicy ogłoszeń lub w zakrystii.
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się kolejny Tydzień Wychowania. W naszej wspólnocie gościć
będziemy duet bandurzystek z Tarnopola na Ukrainie - „Elegia Strun”. Po każdej Mszy św. zespół
wykona kilkuminutowy koncert, będzie także możliwość zakupu płyt i materialnego wsparcia.
O godz. 1700 Mszą św. w parafii na Serbinowie rozpocznie się spotkanie grupy pielgrzymkowej św.
Barbary.
9. W sobotę 21 września odbędzie się I Pielgrzymka Mężczyzn do sanktuarium św. Józefa w Nisku.
Rozpoczęcie o godz. 1000. Chętnych mężczyzn do udziału w niej, prosimy o zapisanie się w zakrystii.
10. Akcja Katolicka przy parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu organizuje autokarową
pielgrzymkę na Święty Krzyż. Wyjazd o godz. 1800, powrót ok. godz. 200 w nocy. Zapisy w zakrystii.
11. W niedzielę 22 września odbędzie się XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na
Jasną Górę. Jest organizowany wyjazd z parafii OO. Dominikanów, tam też można się na nią zapisać.
12. W środę o godz. 1900 w kościele OO. Dominikanów odbędzie się finałowy koncert XXVII
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej. Szczegóły na plakacie.
13. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, jak również za każdą złożoną ofiarę
i wykonaną pracę dla parafii.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 31 - 60 za sprzątanie świątyni
i ofiarę 300 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu
prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-30.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest okolicznościowy numer czasopisma
„ChiT.”

