II NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.01.2015 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj w całym Kościele rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.
2. Jutro po Mszy św. wieczorowej odbędzie się spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa
Tarnobrzeskich Wodociągów.
3. W środę – 21.01. – wsp. św. Agnieszki, dz. m. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja.
W tym dniu przypada Dzień Babci, natomiast w czwartek Dzień Dziadka. Otoczmy ich
naszymi modlitwami, prosząc o potrzebne łaski dla żyjących, a dla zmarłych o życie
wieczne. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie POAK.
W środę do godz. 930 rano można będzie złożyć na placu przed kościołem zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny. Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie z góry dziękuje
wszystkim, którzy złożą elektrośmieci.
4. W piątek o godz. 930 w naszej świątyni odbędzie się kolejny przegląd jasełek
„Warsztaty dla Przedszkoli”. Jasełka zaprezentują dzieci z 3 przedszkoli oraz dzieci
i młodzież z OREW i WTZ. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do
obejrzenia prezentowanych jasełek.
5. W sobotę – 24.01. – wsp. św. Franciszka Salezego, b. dK. - współpatrona Straży
Honorowej NSPJ. O godz. 1715 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi
Chrystusa.
6. W przyszłą niedzielę o godz. 1715 odbędzie się wspólne kolędowanie przy szopce.
7. W związku z organizowanymi w 2016 roku ŚDM w naszej Ojczyźnie, do wielu parafii
została przydzielona młodzież, która przybędzie z różnych krajów. Do naszej parafii została
na dzień dzisiejszy przeznaczona 100 osobowa grupa, którą gościć będziemy w dniach od
20 – 25 lipca przyszłego roku. Zwracamy się zatem z gorącą prośbą o przyjęcie na te dni
młodzieży do mieszkań. Na stoliku za ławkami wyłożone są formularze zgłoszeniowe,
które mogą zabrać rodziny lub osoby, chętne do przyjęcia młodych do swych domów.
Wypełnione formularze prosimy zwrócić do końca stycznia, nadmieniamy iż do
mieszkania należy przyjąć minimum 2 osoby. Liczymy na otwartość parafian,
dysponujących odpowiednimi warunkami mieszkalnymi. Szczegółowe informacje na ten
temat można uzyskać w zakrystii.
8. Składamy serdeczne podziękowanie parafianom z bl. nr 12 przy ul. 1 Maja za sprzątanie
świątyni i złożoną ofiarę 310 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji zostanie
odprawiona w środę o godz. 700 . W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian
z bloku nr 4 przy al. Niepodległości.
9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.
10. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:

Poniedziałek – al. Niepodległości bl. nr 4, 6 oraz domki jednorodzinne
/szeregówka/.
Wtorek – ul. 1 Maja, bl. nr 6, 7, 10, 12.
Środa - ul. Moniuszki, bl. nr 3, 5, 13, 15, 17.
Czwartek – ul. Kochanowskiego 1 oraz bl. nr 2, 4, 6
Piątek - ul. Kochanowskiego, bl. nr 10 /hotel/ oraz ul. Mickiewicza bl. nr 38
i domki przy ul. Mickiewicza
W sobotę od godz. 900 będziemy odwiedzać tych parafian, którzy nie byli obecni
w wyznaczonym terminie, a pragną wizyty w swoim mieszkaniu. Prosimy zatem
o zgłaszanie chęci przyjęcia kapłana po kolędzie zapisując się na listę
w zakrystii.

