XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.09.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś ostatnia niedziela września. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na remont katedry
sandomierskiej. Dzisiaj o godz. 1730 nieszpory niedzielne z modlitwą do św. Michała Archanioła.
2. Jutro – 28.09. – wsp. Św. Wacława, m. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
3. We wtorek – 29.09. – Święto św. Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała. Msza św. wieczorna
w intencji Policji Tarnobrzeskiej z udziałem przedstawicieli tej formacji i ich rodzin. Wspomnijmy
także we wdzięcznej modlitwie śp. Ks. Michała Józefczyka, któremu wiele dobra zawdzięczamy.
Odpust w parafii Tarnobrzeg – Wielowieś.
4. W środę - 30.09. – wsp. św. Hieronima, k. i dK. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu. W tym dniu zakończymy nabożeństwa do Aniołów, ale pamiętajmy o tych naszych
Niebieskich Posłańcach i korzystajmy z ich pośrednictwa, prosząc o pomoc w trudnych sprawach. Po
Mszy św. spotkanie PZC.
5. W czwartek – 01.10. – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. dK. Jest to I czwartek miesiąca.
O godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem różańcowym. Rozpocznie się miesiąc
modlitwy różańcowej, dlatego gorąco zachęcamy do podjęcia tej modlitwy, o którą tak prosi Matka
Najświętsza. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych, które w naszej świątyni
odprawiane będą w dni powszednie października o godz. 1730. Po nabożeństwie bezpośrednio Msza
św. Dzieci uczęszczające na nabożeństwa będą otrzymywać okolicznościowe obrazki. Nabożeństwa
będą prowadzone przez wyznaczone grupy i stany. Grafik jest wywieszony na tablicy ogłoszeń,
dlatego prosimy o zapoznanie się z nim. W czwartek o godz. 19 00 spotkanie grupy młodzieżowej
„Bogu-mili”.
6. W piątek – 02.10. – wsp. Św. Aniołów Stróżów. Jest to I piątek miesiąca, dlatego od godz. 1400
odwiedziny chorych w mieszkaniach z rejonu ks. proboszcza i ks. Tomasza. Ks. Grzegorz odwiedzi
chorych ze swojego rejonu w sobotę od godz. 900. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i spowiedź św. O godz. 1730 nabożeństwo różańcowe z modlitwą do NSPJ. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół RM. O godz. 1730 nabożeństwo
różańcowe, a po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, pierwszo sobotnia medytacja
i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. W sobotę w parafii na Serbinowie odbędzie się
X Diecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych. Jednakże ze względów bezpieczeństwa uczestniczyć
w niej będą jedynie przedstawiciele dekanatów naszej diecezji. Rozpoczęcie o godz. 10 00.
8. W przyszłą I niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 1200 dzieci przygotowujące się do I Komunii
Św. otrzymają poświęcone różańce. O godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic
różańcowych. W przyszłą niedzielę przeniesiona z 29 czerwca zbiórka do puszek na Stolicę Apostolską,
tzw. „Świętopietrze.”
9. Od 1 października młodzież z grupy wolontariackiej „Bogu-mili” zaprasza do wzięcia udziału
w akcji „Weź nakrętkę na różaniec”. Można je będzie składać do pojemnika przy wejściu głównym.
Zostaną one przekazane na pomoc dla chorego Kacpra.
10. Przypominamy o zachowaniu zasad sanitarnych w świątyni, czyli o obowiązku noszenia maseczek,
o dezynfekcji dłoni oraz o podchodzeniu do Komunii św. wg ustalonych zasad, tzn. osoby przyjmujące
Komunię św. na rękę podchodzą do głównego celebransa, osoby przyjmujące Komunię do ust do
pozostałych księży.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. A. Krajowej m. od 23 - 44 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 160 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 1 przy Pl. 1000 - lecia.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest adresowany dla dzieci „Mały Gość
Niedzielny”.

