III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca stycznia, przeżywana w naszej diecezji jako Parafialny Dzień
Życia Konsekrowanego. O godz. 1715 wspólne kolędowanie przy szopce, na które serdecznie
zapraszamy. O godz. 1755 nowenna do św. Marii de Mattias przed jej świętem.
2. Jutro – 28.01. – wsp. św. Tomasza z Akwinu, k., dK. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie
KSNiP. Serdecznie zapraszamy zrzeszonych nauczycieli i chętnych, którzy chcieliby włączyć się
do tego stowarzyszenia.
3. We wtorek KIK zaprasza na kolejny wykład biblijny. Sala KIK-u, godz. 1845.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja, którą poprowadzi PZC i POAK. Po Mszy św.
spotkanie PZC.
5. W czwartek – 31.01. – wsp. św. Jana Bosko, k. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie Oazy.
6. W I piątek miesiąca lutego od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1630
spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu
i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. O godz. 1900
spotkanie młodzieży z KSM.
7. W sobotę – 02.02. – święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej. Jest to XVIII
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Taca z tego dnia przeznaczona jest na wspólnotę Sióstr
Klarysek w Sandomierzu. Msze św. będą w tym dniu o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Na każdej
Mszy św. poświęcenie świec gromnicznych. Zachęcamy, by rodzice w tym dniu dokonali aktu
ofiarowania swoich dzieci Panu Bogu. Tekst tego aktu znajduje się w książeczkach, które rodziny
otrzymały w poprzednich latach w czasie kolędy. Na Mszy św. o godz. 1630 poświęcenie
i rozdanie modlitewników dla dzieci klas II przygotowujących się do I Komunii św.
Zapraszamy zatem dzieci i rodziców. Po Mszy św. o godz. 1800 z racji I soboty miesiąca
nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 2000. O godz. 1715 spotkanie KPRM.
8. W przyszłą niedzielę - I miesiąca o godz. 1650 wykład maryjny, po nim nabożeństwo
różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. W przyszłą niedzielę rozpocznie się kolejny cykl
katechez dla młodzieży i dorosłych. Katechezy głosić będą katechiści świeccy z kapłanem.
W przeżywanym Roku Wiary już dziś serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej szansy, by
pogłębić swą wiarę lub odnaleźć na nowo jej smak i piękno.
9. W czwartek o godz. 1630 w sali parafialnej przy kościele św. Barbary w Tarnobrzegu, odbędzie
się spotkanie związane z tegorocznym Marszem dla Życia i Rodziny. Na spotkaniu będą obecni
przedstawiciele Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny z Warszawy wraz
z dyrektorem Centrum p. Jackiem Sapa, którzy przedstawią koncepcję tegorocznego Marszu.
Zainteresowanych zachęcamy do udziału w tym spotkaniu.
10. Straż Honorowa NSPJ zaprasza do udziału w pielgrzymce Jubileuszowej w 150 rocznicę
powstania Straży, do Krakowa – Łagiewnik, w dniu 10 marca br. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. Kochanowskiego za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 30 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 13 przy ul. Moniuszki.
12. W piątek zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Według naszych szacunkowych
obliczeń przyjęci zostaliśmy w ok. 1500 mieszkaniach na ponad 2 000 mieszkań istniejących
w parafii. Zatem podsumowując, stwierdzamy, iż ok. ¼ „prawnych” parafian nie przyjmując
kapłanów po kolędzie, nie ma także praktycznie nic wspólnego z parafią. Pragniemy bardzo
gorąco podziękować wszystkim tym parafianom, którzy życzliwie i z wiarą przyjmowali nas
po kolędzie i rozumieją, iż wizyta duszpasterska jest znakiem identyfikacji z parafią, która
jest cząstką Kościoła. Dziękujemy za sugestie, uwagi, wspólne rozmowy i troskę o sprawy
duchowe i materialne. Serdeczne „Bóg zapłać” składamy za ofiary złożone z racji kolędy na
parafialne inwestycje. Pragniemy nadmienić, iż zostały już zamówione nowe dębowe meble
do zakrystii i mamy nadzieję, iż na święta wielkanocne zostaną zamontowane.
Dziękuję również księżom współpracownikom za miesięczny trud kolędowania.
13. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Ziemi Świętej prosimy o kontakt w zakrystii.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

