XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.11.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w Kościele obchodzony jest III Światowy Dzień Ubogich, który ma za zadanie uwrażliwić nas na obecność pośród
nas ludzi ubogich, którzy potrzebują naszej pomocy. Miejmy zatem otwarte oczy i wspierajmy tych, którzy borykają się
z ubóstwem. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Dziś nowenna do
Chrystusa Króla, nabożeństwo różańcowe w intencji zmarłych oraz modlitwy do Dzieciątka Jezus o godz. 1715. Msza św.
o godz. 1800 w intencjach powierzonych Boskiemu Dzieciątku, po niej błogosławieństwo figurką.
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 – 18.11. – wsp. Bł. Karoliny Kózkówny, dz. m. Po Mszy św. zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów
w związku z przygotowaniem do odpustu parafialnego.
4. W środę – 20.11. – wsp św. Rafała Kalinowskiego, z. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą
różańcową za zmarłych. Po Mszy św. wieczornej spotkanie POAK.

5. W czwartek – 21.11. – wsp. Ofiarowania NMP. Rozpoczniemy Rekolekcje Parafialne przed Uroczystością
Chrystusa Króla Wszechświata. Przeżywać je będziemy pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Rekolekcje
poprowadzi pochodzący z Tarnobrzega Dominikanin, o. dr Tomasz Zamorski. Program tych rekolekcji jest następujący:
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem rekolekcyjnym
1900 – Nauka rekolekcyjna dla wszystkich członków parafialnych wspólnot, grup duszpasterskich, ruchów
i stowarzyszeń.

6. W piątek – 22.11. – wsp. św. Cecylii, dz. m. – patronki muzyki i śpiewu kościelnego.
700 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich
1715 – Spowiedź święta
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Na Mszy św. wieczornej będziemy modlić się w intencji poległych w obronie
Lwowa w 101 rocznicę wyzwolenia Lwowa oraz za zmarłych członków TML i KPW.
1900 – Spotkanie z młodzieżą - obowiązkowo w ramach listopadowego spotkania formacyjnego uczestniczą kandydaci
do bierzmowania z kl. VI, VII i VIII szkoły podstawowej oraz I szkoły średniej. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie
Rycerzy Kolumba oraz mężczyzn, którzy chcieliby zapoznać się z istotą tej męskiej wspólnoty.

7. W sobotę o godz. 800 – Msza św. z kazaniem dla starszych i chorych
1630 – Spotkanie z dziećmi, ich rodzicami i opiekunami /obowiązkowo uczestniczą dzieci klas III i IV, czyli komunijne oraz
rocznicowe z naszej parafii/
1700 – Spowiedź święta przed uroczystością odpustową
1730 – Nowenna do Chrystusa Króla i modlitwa różańcowa za zmarłych
1800 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich. Kolejna rocznica powstania Straży Honorowej NSPJ.
1900 – Nauka rekolekcyjna dla małżonków, rodziców, nauczycieli i wychowawców.
Szczegółowy program Rekolekcji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Gorąco
zachęcamy do skorzystania z tego czasu łaski jakim są rekolekcje.

8. W niedzielę przypada UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA – święto patronalne
naszej parafii. Na wszystkich Mszach św. kazania odpustowe. O godz. 1200 – Uroczysta Suma Odpustowa.
O godz. 1700 odbędzie się Koncert Muzyki Sakralnej pt. „Na chwałę Panu” w wykonaniu p. Aleksandry Nawe – organy,
p. Magdaleny Dydo – mezzosopran oraz p. Macieja Włodowskiego – baryton. W programie m.in. J.S. Bach, F. Schubert,
St. Moniuszko, G. Dionizetti i in. W związku z koncertem nie będzie w niedzielę nabożeństwa za zmarłych polecanych
w wypominkach, wypisanych na niedzielę będziemy polecać w sobotę o godz. 1730.
W przyszłą niedzielę rozpocznie się w naszej diecezji XXV Tydzień Biblijny.
Również w przyszłą niedzielę odbędzie się VIII Tarnobrzeski Marsz Mężczyzn, którego tegoroczne hasło brzmi:
„Z różańcem w dłoni”. W tym roku Marsz rozpocznie się o godz. 1100 przy figurze Chrystusa Króla na Serbinowie,
a zakończy u nas Mszą św. o godz. 1200. Szczegóły na okolicznościowych plakatach.
9. W związku z uroczystością odpustową, bardzo prosimy chętnych parafian o pomoc w przygotowaniu świątyni, jej
obejścia oraz parku we wtorek i środę od godz. 900.
10. Dziękujemy serdecznie za ofiarowane na rzecz szpitali w Zambii artykuły medyczne.
11. W sobotę 30 listopada parafia św. Barbary organizuje w kinie Wisła TDK seans filmu „Nieplanowane”. Koszt biletu 10
zł. Zapisy dla chętnych w zakrystii do środy 20 listopada.
12. W dniu 1/2 grudnia br. odbędzie się na Jasnej Górze nocne czuwanie parafii naszego dekanatu Tarnobrzeg
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Wyjazd autokarem w niedzielę ok. godz. 1600, powrót w poniedziałek rano.
Koszt 30 zł. Zapraszamy do udziału w tym czuwaniu. Zapisy w zakrystii do przyszłej niedzieli.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 6 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 285 zł.
Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z bl.
nr 7 przy ul. Wianek, m. od 1 – 30.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

