
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA  WSZECHŚWIATA – 24.11.2019.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Komunikat ks. bp Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza.  
2. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy 
całe misterium zbawcze. Dzisiaj z wdzięcznością poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który 
pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, miłości i pokoju. 
W parafiach naszej diecezji rozpoczynamy XXV Tydzień Biblijny, który przeżywany jest pod hasłem „W mocy 
Bożego Ducha”. Z racji tego tygodnia zachęcamy do wyeksponowania księgi Pisma świętego i do czytania Słowa 
Bożego, w tym roku zaleca się przeczytanie codziennie jednego rozdziału z Ewangelii wg św. Łukasza.  W naszej 
wspólnocie przeżywamy XVI uroczystość odpustową i zakończenie rekolekcji. Serdecznie dziękujemy o. dr 
Tomaszowi Zamorskiemu OP – naszemu Rodakowi, za trud głoszenia Słowa Bożego i przygotowanie nas przez 
rekolekcje w godnym przeżyciu dzisiejszej uroczystości parafialnej. Niech Chrystus Król błogosławi o. Tomaszowi 
w dalszym życiu i posługiwaniu Kościołowi. Z racji odpustu pragniemy także wyrazić wdzięczność wszystkim, 
dzięki którym nasza parafia istnieje, rozwija się i promieniuje dobrem. Naszą wdzięczność wyrażamy tym 
osobom, które włączyły się w przygotowanie i przeżycie dzisiejszej uroczystości swoją aktywną pracą, modlitwą, 
ofiarami i czynnym uczestnictwem w liturgii. Dziękujemy szczególnie naszej służbie kościelnej oraz wspólnotom 
parafialnym.  Niech Chrystus Król za każde Wasze dobro obficie wynagrodzi swymi łaskami. 
O godz. 1700 zapraszamy serdecznie na Koncert pt. „Na chwałę Panu”, w wykonaniu artystów z Akademii 
Muzycznej w Łodzi: p. Aleksandry Nawe, p. Agnieszki Dydo i p. Macieja Włodowskiego. W programie koncertu 
utwory m.in. J.S. Bacha, F. Schuberta, St. Moniuszki i innych znanych twórców muzyki poważnej. 
3. Modlitwa wypominkowa za zmarłych w tym tygodniu codziennie o godz. 1730.  
4. Jutro na nabożeństwie wypominkowym polecać będziemy zmarłych tarnobrzeskich nauczycieli                                                 
oraz modlić się będziemy w intencji przebłagalnej za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy spotkanie LSO oraz 
Duszpasterstwa Nauczycieli i Pedagogów. 
5. We wtorek o godz. 2100 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski.  
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą za zmarłych. Po Mszy św. spotkanie PZC.  
7. W piątek rozpoczęcie Nowenny przed Niepokalanym Poczęciem NMP.  
8. W sobotę – 30.11. – święto św. Andrzeja Ap. Zakończenie nabożeństw wypominkowych za zmarłych.                    
O godz. 1300 spotkanie grupy Bogu-mili. W przyszłą sobotę w sklepie „Biedronka” przy ul. Mickiewicza 40 /przy 
dworcu PKS/ odbędzie się przedświąteczna zbiórka żywności. Z zebranych produktów PZC przygotuje paczki dla 
naszych parafian będących w potrzebie. Gdyby ktoś wiedział o osobach potrzebujących pomocy, prosimy                    
o zgłoszenie do PZC.   
9. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele Adwent – czas, który ma nas przygotować do świąt Bożego 
Narodzenia i do naszego spotkania z Chrystusem w wieczności. Wkroczymy w nowy rok liturgiczny, który 
przeżywać będziemy po hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. W naszej diecezji jak słyszeliśmy w komunikacie ks. 
biskupa rozpocznie się Kongres Eucharystyczny, który zakończy się w czerwcu 2020 roku. Nowy rok duszpasterski 
będzie również ostatnim etapem III Synodu Diecezjalnego.  
Z racji I niedzieli miesiąca o godz. 1710 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Społeczny 
Komitet Budowy Pomnika ks. Michała Józefczyka przeprowadzi w przyszłą niedzielę zbiórkę ofiar na ten cel.  
10. W przyszłą niedzielę o godz. 1545 nastąpi wyjazd osób zapisanych na czuwanie nocne na Jasnej Górze                  
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Dziś można jeszcze zapisać się w zakrystii na to czuwanie, które jest 
niepowtarzalną okazją do trwania przed Obliczem Matki Bożej w Cudownym Wizerunku Jasnogórskim.  
11. W niedzielę - 1 grudnia o godz. 1800 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli zostanie ponownie wykonane 
Oratorium o Męczennikach Sandomierskich „Dojrzewanie Drzewa”. Szczegóły na plakacie. 
12. W dniu 9 grudnia w godz. od 1300 – 1500 w Przychodni Polimed przy ul. 1 Maja 1, odbędzie się bezpłatne 
komputerowe badanie wzroku. Szczegóły nt. rejestracji na tablicy ogłoszeń.  
13. Stowarzyszenie "Bo mogę!" zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dla opiekunów rodzinnych. 
Warsztaty adresowane są do rodzin opiekujących się chorymi w warunkach domowych oraz wszystkich 
zainteresowanych i odbędą się 30.11.  br. w Domu Pomocy Społecznej, ul. Kurasia 7 w Tarnobrzegu od godz. 900. 
Szczegóły na plakatach oraz stronie internetowej Stowarzyszenia. 
14. Mamy jeszcze kilka biletów na film „Nieplanowane”, można je nabyć dziś w zakrystii. Koszt 10 zł.  
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 1-30  za pełniony dyżur  i złożoną ofiarę 290 zł. 
Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy  o taki dyżur parafian                
z tego samego bloku, m. od 31 – 60.  
16. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest kalendarz na 
przyszły rok, jest również „Mały Gość Niedzielny” oraz czasopismo dla rodzin „Nasza Arka”. Można również 
zabrać sobie darmowy egzemplarz czasopisma „ChiT”. 


