XXIX NIEDZIELA ZWYKLA – 17.10.2021. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj z racji 17 dnia miesiąca, godzinkami o godz. 1700 rozpocznie się nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. O godz. 1715 modlitwa różańcowa, następnie Msza św. w intencjach poleconych
Dzieciątku Jezus. Zapraszamy do uczczenia Boskiego Dzieciątka Jezus.
2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Zachęcamy wszystkich do modlitwy różańcowej,
a szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św., kandydatów do bierzmowania oraz całe
rodziny. Nabożeństwa w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 18.10. – święto św. Łukasza, Ewangelisty. Jest to patronalne święto Służby Zdrowia.
Naszą modlitwą obejmijmy tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie. Po Mszy św. zbiórka dla LSO.
4. We wtorek – 19.10. – wsp. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Na Mszę św. wieczorną i spotkanie po
niej, prosimy kandydatów do bierzmowania z kl. VII. Klasa VI ze względu na trwające
przygotowania do bierzmowania, będzie miała swe comiesięczne spotkanie w listopadzie. We
wtorek po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba.
5. W środę – 20.10. – wsp. św. Jana Kantego, k. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z nabożeństwem różańcowym. Po Mszy św. pierwsza próba dla kandydatów, którzy przyjmą
Sakrament bierzmowania w dniu 27 października.
6. W czwartek – 21.10. – wsp. bł. Jakuba Strzemię, b.
7. W piątek – 22.10. – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu. Po Mszy
św. próba dla młodzieży bierzmowanej.
8. W sobotę w Sandomierzu odbędzie się kolejna sesja Synodu Diecezjalnego.
9. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny. O godz. 1645 modlitwa do MB Królowej
Przenajdroższej Krwi, po niej o 1715 nabożeństwo różańcowe. Mszą św. wieczorną kandydaci do
bierzmowania rozpoczną triduum modlitewne przygotowujące ich do przyjęcia tego sakramentu.
W najbliższą niedzielę - 24 października odbędzie się Tarnobrzeski Kiermasz Ciast przy każdym
kościele w Tarnobrzegu, również przy naszym. W ciasta można będzie się zaopatrzyć
w godzinach Mszy przedpołudniowych. Pieniądze ze sprzedaży ciast zostaną przeznaczone na
leczenie 3 letniego Leona Kuszaja, który choruje na glejaka nerwu wzrokowego i konieczna jest
szybka operacja w Stanach Zjednoczonych. Dotychczas zebrano na nią ponad 950 tyś zł, potrzeba
jeszcze ok. 200 tyś. zł. Zachęcamy do wspierania tak szczytnej akcji. Zakupione ciasta z pewnością
umilą niedzielne spotkanie przy kawie, a przy okazji przyczynią się do leczenia ciężko chorego
Leosia. Bardzo prosimy również o wsparcie tej akcji upieczonym ciastem i prosimy
o przyniesienie go w sobotę do Świetlicy Parafialnej Caritas od godziny 1600 do 1900.
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. Karki wypominkowe wyłożone są na
stoliku, a wypisane kartki prosimy składać w zakrystii lub na tacę.
11. Przypominamy, że w kinie „Wisła” do 20 października wyświetlany jest film „Fatima”.
Zachęcamy do obejrzenia.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 5 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy
i złożoną ofiarę 225 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w intencji parafian z tego bloku w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur parafian z bl. nr 6 przy ul. Wianek.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się”.

