III NIEDZIELA ADWENTU – 16.12.2012. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Oświadczenie Prezydium KEP.
2. Dzisiejsza III niedziela Adwentu, zwana Gaudete – „ Radujcie się”, coraz usilniej wzywa
nas do przeżywania w chrześcijańskiej radości tych adwentowych dni, które przybliżają nas do
przyjścia Zbawiciela. Dziś o godz. 1730 Godzinki i rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus.
Przy wyjściu ze świątyni można dziś nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez OREW.
3. Jutro – 17.12. – przypada VI rocznica Intronizacji Figurki Dzieciątka Jezus.
W związku z tym, przeżyjemy jutrzejszy dzień w duchu wdzięczności Chrystusowi za dar
tejże Figurki, która jest znakiem Jego dziecięcego uniżenia i wejścia w nasz ludzki świat
ze swym błogosławieństwem i zbawieniem. Po Mszy św. Roratniej wystawienie
Najświętszego Sakramentu do Mszy św. wieczornej ze szczególną modlitwą adwentową
o dobre przygotowanie i przeżycie pamiątki Bożego Narodzenia. Prosimy o prowadzenie
adoracji wspólnoty i róże różańcowe:
 715 – 800 Stowarzyszenie Krwi Chrystusa
 800 – 900 róża Chrystusa Króla i MB Częstochowskiej
 900 – 1000 róża MB Królowej Polski
 1000 – 1100 róża Zwiastowania NMP
 1100 – 1200 róża MB Gromnicznej
 1200 – 1300 róża św. O. Pio
 1300 – 1400 róża św. Maksymiliana
 1400 – 1500 róża MB Fatimskiej
 1500 – 1600 róża MB Ostrobramskiej i św. Faustyny
 1600 – 1700 róża bł. Hiacynty i Franciszka i róża św. Józefa
 1700 – 1730 Straż Honorowa NSPJ
O godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus, a o godz. 1800 Msza św. dziękczynna za dar
obecności tejże Figurki i łaski jakie przez ten znak od Jezusa otrzymujemy. Po Mszy św.
nabożeństwo i błogosławieństwo Figurką.
4. Przez cały tydzień przeżywać będziemy Nowennę przed Uroczystością Bożego
Narodzenia. Rano przed Roratami śpiewamy Godzinki do Matki Bożej, po południu o 1730
Godzinki do Dzieciątka Jezus, a po Mszy św. porannej i wieczorowej modlimy się Nowenną
do Dzieciątka Jezus. Zapraszamy do udziału w Roratach oraz w tych nabożeństwach. W tym
tygodniu przeżywamy również Kwartalne Dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin.
5. Jutro prosimy, aby dzieci, które wykonały lub wykonają tradycyjne ozdoby choinkowe
złożyły je do Świetlicy Parafialnej w godz. od 1400 do 1630. Ogłoszenie wyników konkursu
i wręczenie nagród nastąpi 30 grudnia po Mszy św. o godz. 1200.
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi
Koło Przyjaciół Radia Maryja i róża p.w. Bł. Franciszka i Hiacynty.
7. W piątek rozpoczniemy przygotowanie świątyni do świąt. Bardzo prosimy chętnych
parafian o pomoc w zamierzonych pracach od godz. 900. Po Mszy św. wieczorowej katecheza
przedchrzcielna oraz spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego.
8. W sobotę spowiedź parafialna przedświąteczna od godz. 900 – 1200 i popołudniu od
1500 – 1730. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty w tym dniu. Od godz. 1330
odwiedziny chorych, tych do których uczęszczamy w pierwsze piątki oraz wszystkich
zgłoszonych do odwiedzin. Prosimy zatem o zgłoszenie chorych na listę w zakrystii do piątku.
W sobotę w czasie porannej Mszy roratniej oraz na Mszy św. wieczorowej nastąpi obrzęd
poświęcenia Figurek Dzieciątka Jezus oraz Szopek. Zachęcamy do przyniesienia z domów
Figurek oraz Szopek.
9. Składamy serdeczne podziękowanie tym osobom, które bezinteresownie podjęły się
trudu roznoszenia opłatków. Gdyby ktoś był nieobecny w mieszkaniu i nie otrzymał
opłatków, to można je sobie zabrać ze świątyni.

Gorąco dziękujemy również tym osobom, które przekazały 1% podatku na PZC.
Zebrana kwota w wysokości 2057 zł została przekazana na pomoc osobom najbardziej
potrzebującym z naszej parafii. Dziękujemy również za złożone dary żywnościowe
i ofiary z których PZC przygotuje 50 paczek świątecznych.
10. Dziękujemy parafianom z bl. nr 4 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 - 24 za sprzątanie
świątyni i złożoną ofiarę 170 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 630. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z tego samego bloku,
m. od 25 – 48.
11. Prezydent Miasta oraz organizatorzy zapraszają wszystkich tarnobrzeżan,
a szczególnie osoby samotne i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej na wspólną
wigilię w niedzielę 23 grudnia na plac Bartosza Głowackiego. Wigilia, na którą przybędzie
również pasterz diecezji ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, rozpocznie się o godz. 1500. W trakcie
spotkania nastąpi także przekazanie betlejemskiego światła pokoju.
12. Zachęcamy do nabycia świec wigilijnych Caritas, oraz prasy katolickiej. Jest kolejny numer
czasopisma „Miłujcie się” oraz „Mały Gość Niedzielny”.
13. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek i środę o godz. 16 30,
a w piątek po Mszy św. wieczorowej.

