
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.09.2019.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dziś ostatnia niedziela września. W liturgii wspominamy dziś Św. Archaniołów: Michała, Rafała              

i Gabriela. Na Jasnej Górze gromadzą się przedstawiciele Policji Polskiej na XVIII Ogólnopolskiej 

Pielgrzymce Policji. O godz. 19
00 

na Cmentarzu w Sobowie modlitwa za śp. Ks. Michała Józefczyka. 

Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remont katedry sandomierskiej. Dzisiaj o godz. 17
30

 

nabożeństwo do św. Michała Archanioła.  

2. Jutro – ostatni dzień września, zakończenie nabożeństw do Aniołów Bożych, ale nie zapominajmy    

o tych naszych Niebieskich Posłańcach i korzystajmy z ich pośrednictwa, prosząc o pomoc w trudnych 

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

3. We wtorek – 01.10. – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. dK. Rozpocznie się miesiąc 

modlitwy różańcowej, dlatego gorąco zachęcamy do podjęcia tej modlitwy, o którą tak prosi 

Matka Najświętsza. Bierzmy zatem różaniec do rąk i przez wstawiennictwo Maryi prośmy Jej 

Syna o potrzebne łaski dla Kościoła, naszej Ojczyzny i całego świata. Zachęcamy do udziału                

w nabożeństwach różańcowych, które w naszej świątyni odprawiane będą w dni powszednie                 

o godz. 17
30

.  Po nabożeństwie bezpośrednio Msza św. Dzieci uczęszczające na nabożeństwa będą 

otrzymywać każdego dnia okolicznościowe obrazki. Nabożeństwa będą prowadzone przez 

wyznaczone grupy i stany. Grafik jest wywieszony na tablicy ogłoszeń, dlatego prosimy                                 

o zapoznanie się z nim i przygotowanie rozważań. Tegoroczny październik jest też ogłoszonym przez 

papieża Franciszka Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, dlatego modlić się będziemy za misje. 

We wtorek o godz. 18
00

 przełożona Msza św. w intencji Policji Tarnobrzeskiej i zawierzenie 

Policji przed figurą św. Michała Archanioła.  

4.  W środę – 02.10. – wsp. św. Aniołów Stróżów. O godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja połączona                  

z nabożeństwem różańcowym. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. 

5. W I czwartek miesiąca o godz. 17
00

 Godzina Święta w intencji powołań połączona                                    

z nabożeństwem różańcowym. 

6. W piątek – 04.10. – wsp. św. Franciszka z Asyżu, diak. Jest to I piątek miesiąca. Od godz. 14
00

 

odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 17
00

 wystawienie Najświętszego Sakramentu                             

i spowiedź św. O godz. 17
30

 nabożeństwo różańcowe z modlitwą do Bożego Serca. Po Mszy 

wieczornej tradycyjnie zgromadzimy się na krótką modlitwę przy figurze św. Franciszka, a po niej 

odbędzie się spotkanie Straży Honorowej NSPJ oraz grupy „Bogu-mili”. 

7. W sobotę – 05.10. – wsp. św. S. Faustyny Kowalskiej, dz.  Z racji I soboty miesiąca o godz. 17
15

 

spotkanie Koła Przyjaciół RM. O godz. 17
30

 nabożeństwo różańcowe, a po Mszy św. wystawienie 

Najświętszego Sakramentu, pierwszo sobotnia medytacja i błogosławieństwo Najświętszym 

Sakramentem. W sobotę w sanktuarium św. Jana Pawła II w Staszowie  odbędzie się IX 

Diecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych. Chętnych do wspólnego wyjazdu prosimy o zapisanie 

się dzisiaj w zakrystii. Wyjazd wspólnie z parafią św. Barbary o godz. 9
00

 z przed kościoła.                    

W sobotę po Mszy św.  spotkanie Rycerzy Kolumba. 

8. W przyszłą I niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 12
00

 dzieci przygotowujące się do                      

I Komunii Św. otrzymają poświęcone różańce. Od godz. 15
00

 do 16
00

 bezpłatne porady prawne.                 

O godz. 17
10

 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. 

9. W dniu 19 października organizowany jest wyjazd dla kobiet na Ogólnopolską Pielgrzymkę 

Kobiet. Wyjazd o godz. 6
00

 z przed kościoła, koszt 50 zł. Zapisy w zakrystii i u ks. Grzegorza. 

Szczegółowy program na tablicy ogłoszeń. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy także informację                     

o pielgrzymce Szlakiem Piastowskim, do Lichenia  oraz Torunia. 

10. W każdy trzeci wtorek miesiąca o godz. 19
00

 w parafii MB Nieustającej Pomocy odbywać się 

będą spotkania dla małżonków, którzy chcą umacniać się we wspólnym życiu. 

11. Od 1 października młodzież z grupy wolontariackiej „Bogu-mili” zaprasza do wzięcia udziału 

w akcji „Weź nakrętkę na różaniec”. Zostaną one przekazane na pomoc dla chorego chłopca.   

12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 17 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 - 30 za pełniony dyżur 

porządkowy w świątyni i ofiarę 380 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w  ich intencji w środę o godz. 

7
00

. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian z tego samego bloku, m. od 31 – 60.  

13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest „Mały Gość Niedzielny” adresowany do 

dzieci.  

14. Ogłoszenie Zarządu Osiedla o projektach obywatelskich /załącznik/. 


