
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.10.2019.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
 

1. Dzisiejsza niedziela inauguruje w całym Kościele Tydzień Misyjny, który w tym roku 

przeżywamy pod hasłem – „Ochrzczeni i posłani”. Uświadamia nam on, że Kościół z natury jest 

misyjny i każdy chrześcijanin ma obowiązek świadczyć o Chrystusie w każdym czasie i miejscu. 

Taca dzisiejsza przeznaczona jest na cele misyjne. Dziś  odbywa się w kościołach polskich liczenie 

wiernych. Nabożeństwo różańcowe w intencji misji dziś o godz. 17
15

. 

2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. W swoich objawieniach Matka Boża niejednokrotnie 

wskazywała różaniec jako środek, dzięki któremu świat może zostać ocalony. Zatem odmawiajmy 

codziennie różaniec, gromadźmy się na nabożeństwach różańcowych, by wypraszać światu i sobie 

potrzebne siły i łaski. Zachęcamy szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św., 

kandydatów do bierzmowania oraz całe rodziny. Nabożeństwa w dni powszednie o godz. 17
30

.  

3. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.  

4. We wtorek – 22.10. - w naszej diecezji przypada święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki 

Katedralnej  w Sandomierzu.  

5. W środę o godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym. Po Mszy 

św. spotkanie POAK. 

6. W czwartek o godz. 17
00

 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. 

7. W piątek – 25.10. – przeniesione wsp. św. Jana Pawła II, pap. Nabożeństwo różańcowe                         

w intencji przebłagania za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św. spotkanie grupy Bogu-mili oraz 

Rycerzy Kolumba.  

8. W sobotę o godz. 21
00

 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski. Przybądźmy na to spotkanie 

apelowe do świątyni, by łączyć się z naszą Matką i Królową. Przynieśmy z sobą wypisane na 

karteczkach intencje oraz świece. 

9. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy I rocznicę poświęcenia naszej świątyni przez ks. bp 

Krzysztofa Nitkiewicza. Z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.   

10. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Porządkując groby naszych 

drogich zmarłych, ofiarujmy im nade wszystko dar modlitwy, Mszy św., Komunii św. i odpustów. 

Przygotujmy się zatem duchowo korzystając w najbliższym czasie z sakramentu pokuty. Ofiarujmy 

naszym zmarłym modlitwę wypominkową. Wypisane kartki wypominkowe prosimy składać                       

w zakrystii lub na tacę.   

11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Wianek za pełniony dyżur  w świątyni i ofiarę 250 zł. 

Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7
00

. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur 

parafian z bl. nr 3 przy ul. Wianek.   

12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się”             

z bardzo ciekawymi artykułami.  

13. Ogłoszenie Urzędu Miasta: 11-go listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto 

Niepodległości. W tym roku Miasto Tarnobrzeg pragnie w szczególny sposób podziękować tym, 

którzy w imieniu wszystkich rodaków pielęgnują groby polskich legionistów poległych w walkach               

o niepodległość, a sami tą niepodległością nie mogą się cieszyć. Różne koleje losu sprawiły, że żyją 

dziś na obczyźnie borykając się z wielką biedą. Odpowiadając na dramatyczną sytuację Polaków                     

z parafii Maniewicze na Kresach, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy I Brygady Legionów, prezydent 

Tarnobrzega zwraca się do mieszkańców miasta z prośbą o przekazywanie najpotrzebniejszych dla 

maniewiczan rzeczy. Potrzebne są środki higieniczne, mydła, szampony, zasypki, proszki do prania, 

pampersy dla dorosłych, żywność z długim terminem przydatności (makarony, kasze, konserwy, olej), 

książki (w dobrym stanie podręczniki do języka polskiego, historii, literatura współczesna dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych), mile widziane zabawki. W/w rzeczy można składać w zakrystii do dnia                

7 listopada br.  
 

 

 


