II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 04.01.2015.
OGŁOSZENIADUSZPASTERSKIE.
1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. O godz. 1655 comiesięczny wykład maryjny, a po nim
nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic. W parafii Chmielów dziś o godz. 1700 odbędzie
się świąteczno – noworoczny koncert organowy.
2. We wtorek – 06.01. – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy św.
niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy. Tą właśnie poświęconą 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. We wtorek naszą szczególną modlitwą otoczymy
misjonarzy i misjonarki. Taca z tego święta przeznaczona jest na misje. Po Mszy św. o godz.
1030 wyruszymy w IV Tarnobrzeskim Orszaku Trzech Króli na Plac B. Głowackiego,
gdzie o godz. 1200 odbędzie się miejski Pokłon Świętej Rodzinie oraz wspólne
kolędowanie. Wszystkich parafian, najlepiej całe rodziny serdecznie zapraszamy do
udziału i prosimy o ubranie czegoś w kolorze niebieskim. Każdy z uczestników otrzyma
korony, chorągiewki oraz śpiewniki. Zachęcamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym
„Święta Rodzina Betlejem dziś”. Wykonane prace prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą na
Orszak, bowiem wszyscy uczestnicy konkursu, którzy przyniosą prace plastyczne otrzymają
na Placu B. Głowackiego nagrody.
Po południu o godz. 1700 w naszej świątyni młodzież pod kierunkiem p. Elżbiety
Jagodzińskiej przedstawi program kolędowy, po którym nastąpi spotkanie opłatkowe dla
wszystkich wspólnot duszpasterskich z naszej parafii. Serdecznie zapraszamy. W kościele
św. Barbary o godz. 1800 odbędzie się ewangelizacyjny koncert kolęd.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
zakończone Mszą św. o godz. 1800.
5. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia
Pańskiego. Ofiary składane na tacę w II niedzielę miesiąca przeznaczone będą szczególnie na
planowane inwestycje parafialne.
6. W niedzielę 11 stycznia w Radomyślu nad Sanem odbędzie się doroczne spotkanie
Kolędników Misyjnych. Rozpoczęcie o godz. 1100.
7. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. 1 Maja – III,IV,V klatka za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 200 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 10 przy ul. 1 Maja.
8. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
9. PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W TYM TYGODNIU:

Poniedziałek – dopołudnia i popołudniu, ul. Sk. Góra, bl. nr 15 i 17.
Środa – popołudniu od godz. 1600, ul. Wianek, bl. nr 1, 2, 3, 4.
Czwartek– ul. Wianek, bl. nr 5,6,7.
Piątek – ul. Wianek, bl. nr 8,9,10.
Sobota/ od godz. 900/ - ul. Wianek, bl. nr 11 oraz ul Waryńskiego,
bl. nr 2,4.
10. Ze względu na kolędę kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy św. wieczorowej
w poniedziałki, środy i piątki oraz w sobotę od godz. 800 - 830.

