III NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.01.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. W całym Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wszyscy jesteśmy
uczniami Chrystusa i w łączności z Nim modlimy się o rychłe zjednoczenie tych, którzy
w Niego wierzą. O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro na spotkanie o godz. 1900 zapraszamy nauczycieli z KSNiP.
3. We wtorek – 24.01. – wsp. Św. Franciszka Salezego, b.dK. – współpatrona Straży
Honorowej NSPJ. O godz. 1730 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej
Krwi.
4. W środę – 25.01. – święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła. Zakończenie
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z modlitwą wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu o godz. 1730. Adorację
poprowadzi PZC i POAK. Po Mszy św. spotkanie PZC i chętnych, którzy chcieliby
udzielać się charytatywnie.
5. W czwartek – 26.01. – wsp. Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. W tym dniu po
Mszy św. rozpoczniemy nowennę do św. Marii de Mattias, przed jej świętem, które
przypada 4 lutego. O godz. 2100 odbędzie się Apel Jasnogórski. Wypiszmy nasze
intencje i zgromadźmy się przy naszej Matce i Królowej.
6. W piątek – 27.01. – wsp. Bł. Jerzego Matulewicza, b. Na Mszy św. o godz. 1800
i spotkaniu opłatkowym po niej zgromadzą się pracownicy Tarnobrzeskich
Wodociągów w ramach Duszpasterstwa Wodociągowców. O godz. 1630 spotkanie
dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus, a o godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM.
7. W sobotę – 28.01. – wsp. Św. Tomasza z Akwinu, k. dK. Duszpasterstwo związków
niesakramentalnych zaprasza w sobotę na Mszę św. o godz. 930 i spotkanie opłatkowe po
niej, zainteresowane osoby.
8. Przyszła niedziela to Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. Straż Honorowa
zaprasza w tym dniu o godz. 1730 na wspólne śpiewanie kolęd przy szopce.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 3 przy ul. Waryńskiego za sprzątanie świątyni.
Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji we wtorek o godz. 7 00. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 1- 22.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Małego Gościa Niedzielnego”
dołączona jest płyta z 2 częścią filmu „Opowieści z Narnii”.
11. W imieniu rodziców Dominika składamy podziękowanie za złożone ofiary na
częściowe pokrycie kosztów związanych z jego operacją. PZC zebrał na ten cel 2103 zł.
12. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:
Poniedziałek /od godz. 1600/– ul. Skalna Góra bl. nr 11, 12, 13
Wtorek – ul. Skalna Góra bl. nr 14, 15
Środa – ul. Skalna Góra bl. nr 17 oraz odwiedzimy tych parafian, którzy byli
nieobecni w wyznaczonym terminie, a chcą przyjąć kapłana z wizytą
duszpasterską. Prosimy zatem o zgłoszenie do zakrystii swojego adresu, aby
w środę przyjąć kapłana z kolędą.
13. Oświadczenie Rady Stałej Episkopatu Polski w sprawie przyznania Telewizji
Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym.

