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1. Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczyna się Tydzień Misyjny, który w tym roku przeżywamy 
pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, wiec głosimy”. Modlimy się szczególnie w tych dniach w intencji 
misji i misjonarzy. To wielkie dzieło misyjne wspieramy także składając ofiary na Papieskie Dzieła 
Misyjne. Dziś o godz. 1645 modlitwa do MB Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa, po niej o godz. 
1715 nabożeństwo różańcowe w intencji misji. Dziś również odbywa się przy naszym kościele 
Tarnobrzeski  Kiermasz Ciast, z którego dochód przeznaczony jest na leczenie 3 – letniego Leonka 
Kuszaja. Zachęcamy gorąco do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy i dziękujemy tym wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie tej charytatywnej akcji oraz za upieczone i ofiarowane ciasta. 
Ciasta można nabyć po Mszach św. dopołudniowych. Dziś kandydaci do bierzmowania rozpoczynają 
triduum modlitewne przed Sakramentem Bierzmowania. Zapraszamy ich na wieczorną Mszę św.               
i nabożeństwo o dary Ducha Świętego po niej.   
2. Przed nami ostatni różańcowy tydzień. Zachęcamy gorąco do udziału w nabożeństwach 
różańcowych dzieci, młodzież i dorosłych. Zachęcamy również do skorzystania w tych dniach                         
z sakramentu pokuty, by zyskać odpusty przywiązane do listopadowych dni. 
3. Jutro modlitwa różańcowa w intencji wynagradzającej za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św.,                  
o godz. 1900 odbędzie się nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dla młodzieży przystępującej do 
bierzmowania oraz ich świadków i rodzin.  
4. We wtorek na godz. 900 prosimy rodziców młodzieży bierzmowanej do przygotowania świątyni 
oraz jej otoczenia na uroczystość bierzmowania. Po Mszy św. wieczornej próba generalna dla 
kandydatów oraz ich świadków. O godz. 2100 comiesięczny Apel Jasnogórski.  
5. W środę o godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa wyjątkowo             
o godz. 1710, po niej zakończenie nabożeństwa. O godz. 1740 w świątyni zgromadzi się młodzież wraz 
ze świadkami oraz najbliższą rodziną. Na Mszy św. o godz. 1800 J.E. Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz 
udzieli Sakramentu Bierzmowania przygotowanej młodzieży. Po Mszy św. nastąpi obrzęd 
poświęcenia figury św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus. Figura ta jest wotum za opiekę św. Józefa nad 
naszą parafią i została już umocowana. Wykonana jest ona z piaskowca janikowskiego, jej waga to 
ok. 300 kg, a wysokość z postumentem wynosi ponad 3 metry. Koszt jej wykonania to 33 tyś. zł,  
zapłaciliśmy na chwilę obecną 15 tyś. zł. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za przekazane ofiary 
na ten cel.  Niech św. Józef wszystkim dobroczyńcom wyprasza Boże łaski.  
6. W czwartek – 28.10. – święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W tym dniu przypada 
3 rocznica poświęcenia naszej świątyni.  
7. W piątek na nabożeństwo różańcowe zapraszamy dzieci, które w miesiącu październiku uczęszczały 
na różaniec, bowiem otrzymają symboliczne nagrody.  
8. W nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.  
9. W przyszłą niedzielę zakończenie nabożeństw różańcowych. Osoby, które rozmiłowały się w tej 
modlitwie, zachęcamy, by zapisały się do róż różańcowych, ponieważ są w nich braki. Przy tej okazji 
serdecznie dziękujemy wspólnotom parafialnym, dzieciom i młodzieży za czynne włączenie się                  
w prowadzenia nabożeństw różańcowych.  
10. Zarząd naszego osiedla zachęca do udziału w głosowaniu na projekty w ramach budżetu 
obywatelskiego naszego miasta. Głosowanie odbywa się dziś w Przedszkolu nr 6 w godzinach od 800 
do 1400. Zachęcamy do licznego udziału i wsparcia naszych osiedlowych projektów.  
11. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Oprócz troski o groby naszych 
zmarłych, przede wszystkim ofiarujmy im naszą modlitwę i zyskane odpusty. Na stoliku za ławkami 
wyłożone są kartki wypominkowe, które można sobie zabrać i wypisane składać w zakrystii lub na 
tacę. Przy tej okazji informujemy, iż w uroczystość Wszystkich Świętych odprawiane będą tradycyjnie 
Msze św. na tarnobrzeskich cmentarzach.  
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy w świątyni                  
i ofiarę 220 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w  intencji tych parafian w środę o godz. 700.  W tym 
tygodniu, prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 7 przy ul. Wianek, m. od 1 - 30.  
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” 
dla dzieci. 


