XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.XI.2019. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza – II niedziela listopada, to XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, w tym roku
z krajem Sudan Południowy, w którym blisko 7 mln chrześcijan głoduje, a 3,5 mln nie ma dachu nad głową.
Możemy ich wesprzeć składając do puszek dowolną ofiarę. Szczegóły na wyłożonych na stoliku ulotkach. Dziś
gościmy w naszej wspólnocie ks. Andrzeja Kwiczalę, proboszcza parafii Maniewicze na Ukrainie, który przybył
do naszego miasta w związku z organizowaną zbiórką darów dla ubogich mieszkańców parafii Maniewicze.
Dziękujemy ks. Andrzejowi za dzisiejszą posługę u nas i uwrażliwienie nas na sytuację Kościoła i mieszkańców
z terenów wołyńskich. Składając ofiarę do puszek również możemy wspomóc ludzi w potrzebie. Dziękujemy
także wszystkim ofiarodawcom za złożone dary rzeczowe przeznaczone dla mieszkańców parafii Maniewicze.
Dziś o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe za zmarłych.
2. Codziennie polecamy Bogu w modlitwie wypominkowej naszych drogich zmarłych i zachęcamy do
wspólnej modlitwy. Modlitwa różańcowa w tej intencji codziennie o godz. 1730.
3. Jutro – 11.11. – wsp. Św. Marcina z Tours, bp. Obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości i 101
rocznicę odzyskania niepodległości. Msze św. w tym dniu jak w dzień powszedni. Natomiast Msza św.
w intencji Ojczyzny odprawiona zostanie o godz. 930 w kościele OO. Dominikanów, a po niej manifestacja
patriotyczna pod pomnikiem marszałka J. Piłsudzkiego przy rondzie Juliusza Tarnowskiego, gdzie złożone
zostaną kwiaty i oddane hołdy sztandarami. O godzinie 1600 na Placu Bartosza Głowackiego w koncercie
„Wolność. Kocham i rozumiem” zaprezentuje się młodzież z tarnobrzeskich szkół. A od godziny 1700 w Zamku
Dzikowskim odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych.
Msza św. wieczorna w naszej świątyni w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
4. We wtorek – 12.11. – wsp. św. Jozafata, b. m. Po Mszy wieczornej comiesięczne nabożeństwo do św.
Michała Archanioła.
5. W środę – 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. 1700
cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą za zmarłych o godz. 1730. W środę w kaplicy wieczystej adoracji
na Serbinowie odbędzie się od godz. 2100 do 600 rano adoracja nocna naszej parafii. Msza św. odbędzie się
w kaplicy o godz. 2200. Chętnych parafian zaprasza na to czuwanie Wspólnota dla Intronizacji NSPJ. Istnieje
możliwość dowozu.
6. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św. spotkanie SKC.
7. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie grupy „Bogu-mili”. Przy tej okazji serdecznie dziękujemy za
złożone nakrętki, dzięki którym wsparcie otrzyma chory chłopiec. W tym roku złożyliście 16 pełnych worków.
Dziękujemy także ks. Tomkowi i młodzieży z grupy charytatywnej za zorganizowanie tej zbiórki.
8. W sobotę – 16.11. – wsp. MB Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. W sobotę rozpoczniemy nowennę przed
uroczystością Chrystusa Króla.
9. W przyszłą niedzielę obchodzony będzie w Kościele III Światowy Dzień Ubogich. Msza św. wieczorna
w intencjach poleconych Boskiemu Dzieciątku Jezus.
10. Do 15 listopada można jeszcze składać w zakrystii bandaże, plastry, kompresy, gazę, rękawiczki
jednorazowe i nici chirurgiczne. W/ w rzeczy zostaną przekazane do szpitali w Zambii.
11. W dniu 1/2 grudnia br. odbędzie się na Jasnej Górze nocne czuwanie parafii dekanatu Tarnobrzeg
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Wyjazd autokarem w niedzielę ok. godz. 1600 /szczegóły na temat
godziny będą jeszcze podane/, powrót w poniedziałek rano. Koszt 30 zł. Zapraszamy do udziału w tym
czuwaniu. Zapisy w zakrystii do 24 listopada.
12. W dniu 19 listopada odbędzie się kolejne spotkanie w ramach SEMINARIUM DLA MAŁŻONKÓW. Spotkania
te odbywają się od października do czerwca w parafii MBNP w Tarnobrzegu, w trzecie wtorki każdego miesiąca
o godz. 1900. Zaproszenie skierowane jest szczególnie do tych małżonków, którzy nie są związani z żadną
wspólnotą duszpasterską, ale chcą dbać o swoje wspólne małżeńskie życie.
13. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca oraz za bezinteresowne prace dla
parafii. Szczególnie za pomoc w uprzątnięciu otoczenia i parku parafialnego z zalegających liści.
14. W przyszłym tygodniu, w czwartek rozpoczną się rekolekcje parafialne przed uroczystością odpustową.
Rekolekcje poprowadzi o. Tomasz Zamorski OP, nasz rodak tarnobrzeski. W dniu odpustu zaś o godz. 17 00
odbędzie się koncert muzyki sakralnej „Na chwałę Panu” w wykonaniu pochodzących z Tarnobrzega artystek
p. Aleksandry Nawe i Magdaleny Dydo oraz p. Macieja Włodowskiego.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl nr 5 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 265 zł.
Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bl. nr 6 przy ul. Wianek.
16. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

