UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01.2013.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś podczas Mszy św. święcimy kredę i kadzidło. Tą właśnie kredą zgodnie
z tradycją kreślimy na drzwiach naszych mieszkań pierwsze litery Trzech Mędrców
i bieżący rok. Ten znak świadczy o naszej wierze, o pragnieniu nieustannego szukania
Chrystusa i radości z Jego odnalezienia. Dzisiaj naszą szczególną modlitwą otaczamy
misjonarzy i misjonarki oraz wspieramy materialnie dzieło misyjne. Po Mszy św.
o godz. 1030 wyruszy Orszak Trzech Króli na Plac B. Głowackiego, gdzie odbędzie
się miejski pokłon Świętej Rodzinie. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy
do udziału i prosimy o ubranie czegoś w kolorze niebieskim.
Dzisiaj o godz. 1630 w naszej świątyni odbędzie się Charytatywny Koncert Kolęd
w wykonaniu pracowników OREW. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Po
spotkaniu modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych.
2. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia zakończone Mszą św. o godz. 1800.
4. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres
Narodzenia Pańskiego. Ofiary składane na tacę w II niedzielę miesiąca przeznaczone
będą szczególnie na inwestycje parafialne. Na Mszy św. o godz. 1030 będziemy gościć
Chór Tarnobrzeski z koncertem kolęd. Na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci
I komunijne z rodzicami. O godz. 1645 odbędzie się program słowno – muzyczny
w wykonaniu dzieci i młodzieży, a po nim odbędzie się spotkanie opłatkowe dla
wszystkich wspólnot i grup parafialnych oraz chętnych parafian.
5. Pragniemy poinformować, iż w dniach od 16 do 23 kwietnia br. organizowana jest
Diecezjalna Pielgrzymka do Ziemi Świętej. Koszt pielgrzymki ok. 3 tyś. zł. Zgłoszenia
do końca stycznia. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
6. Caritas Diecezjalny zaprasza osoby, które ukończyły 60 lat życia do udziału
w programie „60 plus”. Celem tego programu jest aktywizacja społeczna osób
starszych. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek o godz. 1630
w Świetlicy Parafialnej. Zapraszamy serdecznie do udziału w tym 3 miesięcznym
programie.
7. Dziękujemy tym parafianom, którzy w ubiegłym tygodniu sprzątali świątynię,
ponieważ z wyznaczonych mieszkań z bloku nr 6 przy ul. Kochanowskiego nikt się nie
zatroszczył o porządek w świątyni. Wobec tego w tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy cały blok nr 6 przy ul. Kochanowskiego.
8. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można również nabyć kropidła.
9. PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W TYM TYGODNIU:
 Poniedziałek – ul. Wianek: bl. nr 1, 2, 3, 4.
 Wtorek – ul. Wianek: bl. nr 5, 6, 7.
 Środa – ul. Wianek: bl. nr 8, 9, 10.
 Czwartek – ul. Wianek: bl. nr 11 oraz ul. Waryńskiego, bl. nr 2, 4.
 Piątek – ul. Waryńskiego: bl. nr 1, 3, 5, 6.
 Sobota/ od godz. 900 – dopołudnia/ - ul. Waryńskiego: bl. nr 7, 8, 9, 10.
10. Ze względu na kolędę kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy św. wieczorowej
w poniedziałki, środy i piątki oraz w sobotę od godz. 800 do 830.

