IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.01.2012.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela stycznia. O godz. 1715 Straż Honorowa NSPJ zaprasza do wspólnego
kolędowania przy szopce. Dzisiejsza niedziela to Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego.
Dziękujemy Bogu za wszystkie powołania i prosimy, aby nie zabrakło z naszej wspólnoty osób
gotowych poświęcić swe życie Panu Bogu i ludziom.
2. We wtorek – 31.01. – wsp. św. Jana Bosko, k.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, którą prowadzi SKC
i Wspólnota dla Intronizacji. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
4. W czwartek - 02.02. - przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli MB Gromnicznej. Jest
to XVII Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Taca z tego dnia przeznaczona jest na klasztor
Sióstr Klarysek w Sandomierzu. Msze św. będą sprawowane o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Na
każdej Mszy św. poświęcenie świec gromnicznych. Zachęcamy, aby w to święto rodzice dokonali
aktu ofiarowania swoich dzieci Panu Bogu. Tekst tego aktu znajduje się w książeczkach, które
rodziny otrzymały w poprzednich latach w czasie kolędy. Z racji I czwartku miesiąca po Mszy
św. o godz. 1630 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Święta połączona
z nabożeństwem I czwartkowym. Po Mszy św. o godz. 1800 spotkanie SKC.
5. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św.
wieczorowej spotkanie Straży Honorowej NSPJ. W tym dniu będziemy rozbierać świątynię
z dekoracji świątecznych, dlatego prosimy chętne osoby do pomocy na godz. 900.
6. W sobotę – 04.02. – wsp. Św. Marii de Mattias. W tym dniu przypada 207 rocznica jej urodzin.
Jest to I sobota miesiąca, dlatego o godz. 1715 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św.
wieczorowej nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000.
7. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych.
8. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ zaprasza do udziału w ogólnopolskim czuwaniu na Jasnej
Górze, które odbędzie się w dniach 1/2 lutego. Wyjazd autokarem z Tarnobrzegu nastąpi w środę o
godz. 1400. Szczegóły na temat wyjazdu i zapisy w zakrystii.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 do 22 za sprzątanie świątyni
i złożoną ofiarę 200 zł. Pracowało 10 osób. Msza św. w intencji tych parafian w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z tego samego bloku m. od 23 do 44.
10. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Pragniemy zatem bardzo
gorąco podziękować tym parafianom, którzy życzliwie i z szacunkiem przyjmowali nas po kolędzie.
Podsumowując, stwierdzamy, że większość parafian integruje się z parafią i interesuje się życiem
wspólnoty. Dziękujemy Wam zatem za Wasze przywiązanie do tej cząstki Chrystusowego Kościoła,
jaką jest parafia. Dziękujemy za wspólne rozmowy i troskę o sprawy duchowe i materialne.
Serdeczne „Bóg zapłać” składamy za ofiary złożone z racji kolędy na parafialne cele. Dziękuję
również księżom współpracownikom za miesięczny trud kolędy. Niestety są także bolesne
spostrzeżenia z wizyty: zamknięte od wielu już lat mieszkania, owszem zdarzają się sporadyczne
otwarcia, ale spowodowane jest to sytuacją, kiedy dziecko idzie do I Komunii lub do bierzmowania,
a po przyjętym sakramencie znowu wraca się do starego stylu. Kolejnym żalem napawa fakt, iż
wiele związków mimo braku przeszkód latami żyje bez sakramentu małżeństwa, lekceważąc Bożą
i kościelną naukę. Inny bolesny problem, to ucieczka niektórych domowników przed spotkaniem
z kapłanem. Być może, że w życiu pewnych ludzi sprawdza się stara prawda: „Człowiek, który
nienawidzi tylko księdza nie będzie nienawidził Boga, ale człowiek, który nienawidzi Boga zawsze
będzie nienawidził księdza.” Dalecy bądźmy od sądzenia kogoś, ale pamiętajmy o naszej wspólnej
odpowiedzialności za zbawienie nie tylko nasze, ale również zbawienie osób, które Bóg postawił na
naszej drodze. Zatem przedstawiajmy te wszystkie bolączki naszego życia Bogu w modlitwie
i bądźmy dla siebie autentycznymi braćmi i siostrami w Chrystusie.
11. Dzieciom i młodzieży życzymy dobrych ferii i zachęcamy dzieci do uczestnictwa w zajęciach
świetlicowych przy naszej parafii.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Na tablicy ogłoszeń znajduje się zaproszenie
KIK-u na „Wieczór kolędowania”.

