II NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.01.2012 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Komunikat Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu.
2. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730. Dziś wychodząc ze świątyni można złożyć
ofiarę na dofinansowanie kosztownej operacji 16 - letniego Dominika.
3. We wtorek – 17.01. – wsp. św. Antoniego, op. Z racji 17 dnia miesiąca o godz. 1730
Godzinkami rozpocznie się comiesięczne Nabożeństwo do Boskiego Dzieciątka Jezus.
Wypiszmy nasze intencje modlitewne i złóżmy je do skrzynki w nawie bocznej. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy, szczególnie modlić się będziemy za dzieci oraz matki
oczekujące potomstwa. W tym dniu przypada Dzień Dialogu chrześcijańsko –
żydowskiego.
4. W środę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan. O godz. 1700
cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi KPRM i róża św.
Józefa. Mszę św. o godz. 1800 odprawi JE Ks. Bp Edward Frankowski. Zapraszamy na
tę Mszę św. chętnych parafian. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie opłatkowe dla
animatorów i przedstawicieli Wspólnot dla Intronizacji z naszego rejonu
tarnobrzeskiego.
5. W czwartek – 19.01. – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa.
6. W sobotę – 21.01. – wsp. św. Agnieszki, dz. m. W tym dniu przypada Dzień Babci,
natomiast w niedzielę Dzień Dziadka. Otoczmy ich naszymi modlitwami, prosząc
o potrzebne łaski dla żyjących, a dla zmarłych o życie wieczne.
7. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 gościć będziemy z kolędami Tarnobrzeski
Chór.
8. Składamy serdeczne podziękowanie parafianom z bl. nr 2 przy ul. Waryńskiego,
m. od 21 – 43 za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 300 zł. Pracowało 7 osób. Msza św.
w ich intencji zostanie odprawiona w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 3 przy ul. Waryńskiego.
9. Na stoliku za ławkami oraz pod chórem na wyłożonych listach można złożyć swój
podpis popierający prawo do przyznania miejsca na cyfrowym multipleksie Radiu Maryja
i Telewizji Trwam. Podpis wraz z koniecznym peselem można złożyć do środy włącznie.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

11. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:
Poniedziałek od godz. 1600 – ul. Wianek, bl. nr 2, 3, 4, 6
Wtorek – ul. Wianek bl. nr 5, 7, 9
Środa – ul. Wianek bl. nr 8, 10
Czwartek – ul. Wianek bl. nr 11 oraz ul. Skalna Góra bl. nr 1, 2, 3
Piątek – ul. Skalna Góra bl. nr 4, 5, 6, 7
Sobota od godz. 900 /dopołudnia/ – ul. Skalna Góra bl. nr 8, 9, 10

