I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent i nowy Rok Liturgiczny, który przeżywany będzie
pod hasłem „Nowe życie w Chrystusie”. W rozpoczynającym się roku przeżywać będziemy
w całym Kościele Nadzwyczajny Jubileusz - Rok Święty Miłosierdzia, w naszej Ojczyźnie Rocznicę
1050 – lecia Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Zatem ten rok będzie
szczególną okazją do zaangażowania wszystkich naszych sił, by przyniósł nam wszystkim obfite
duchowe owoce. Rozpoczynający się Adwent ma podwójny charakter: przygotowuje nas do Świąt
Bożego Narodzenia oraz kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście Chrystusa na końcu świata.
Z tych dwóch powodów Adwent jest czasem radosnego, ale i pobożnego oczekiwania. Ideał ten
najpiękniej zrealizowała w swym życiu Maryja. Niech Ona zatem będzie nam Przewodniczką po
drogach adwentowego czuwania. W tradycji polskiej charakter Adwentu podkreślano też przez
powstrzymywanie się od zabaw. Nabożeństwo wypominkowe dziś o godz. 1715 i rozpoczęcie
Nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.
2. Dziś rozpoczyna się Ogólnopolska Akcja Adwentowa – „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015”,
przez którą Caritas przychodzi z pomocą dzieciom najbardziej potrzebującym. Zachęcamy do zakupienia
wigilijnej świecy, by w ten sposób wesprzeć to dzieło miłosierdzia.
3. Od jutra w dni powszednie o godz. 630 sprawowana będzie Msza św. Roratnia, która dla ludzi
wierzących ma szczególne znaczenie w duchowym przeżyciu Adwentu. Przed Roratami o godz. 610
śpiewane będą Godzinki do NMP. Serdecznie zapraszamy do udziału w Roratach wszystkich,
szczególnie kandydatów do bierzmowania oraz dzieci. Dzieci, które będą uczestniczyć
systematycznie w Roratach, w ostatni dzień Adwentu otrzymają nagrody oraz będą mogły wylosować
figurkę Matki Bożej. Prosimy także uczestników, by przychodzili na Roraty z lampionami.
4. Jutro przypada święto św. Andrzeja, Apostoła. Po Mszy św. wieczorowej ostatnie nabożeństwo
wypominkowe. Na tym nabożeństwie będziemy szczególnie polecać zmarłych tarnobrzeskich
nauczycieli i wychowawców. Po Mszy św. i nabożeństwie odbędzie się w Świetlicy spotkanie dla
Nauczycieli z Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie dla
Wspólnoty dla Intronizacji, PZC oraz dla osób które będą roznosić w tym roku opłatki wigilijne.
Bardzo prosimy o zaangażowanie się w tę adwentową akcję. Roznoszenie pobłogosławionych
w piątek opłatków wigilijnych rozpoczniemy od poniedziałku 7 grudnia.
6. W czwartek – 03.12. – wsp. św. Franciszka Ksawerego, k. Jest to Dzień Misyjny. Pamiętajmy
w modlitwach o misjonarzach duchownych i świeckich. Tego dnia przypada również Światowy Dzień
Osób Niepełnosprawnych. Z racji I czwartku miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św.
spotkanie SKC z s. Krystyną.
7. W piątek – 04.12. – wsp. św. Barbary, dz. m. – patronki górników i hutników. Uroczystość
odpustowa w parafii św. Barbary, suma o godz. 1100. Jest to dzień modlitw i pamięci o bezrobotnych.
W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. Od godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź św. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo sobotnie
do godz. 2000. O godz. 1630 w naszej świątyni zagości św. Mikołaj. Zapraszamy na to spotkanie
dzieci i młodzież ze wszystkich grup parafialnych istniejących przy parafii oraz dzieci ze
Świetlicy. Gdyby ktoś z rodziców chciał skorzystać z posługi św. Mikołaja to również zapraszamy.
W sobotę – 5 grudnia, w Peru odbędzie się beatyfikacja dwóch polskich misjonarzy franciszkańskich –
o. Zbigniewa Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka.
9. W przyszłą niedzielę - I miesiąca rozpoczniemy Jubileuszową Drogę Chrzcielną, która pomoże nam
świadomie przeżywać Jubileusz Chrztu Polski. W przyszłą niedzielę II Adwentu przypada także Dzień
Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Z racji I niedzieli miesiąca o godz. 1655
comiesięczny wykład, po nim nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do
1600 w Świetlicy bezpłatne porady prawne.
10. Przypominamy o możliwości udziału w kursie przedmałżeńskim w piątki i soboty o godz. 1900.
11. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o pielgrzymce do Ziemi Świętej. Zainteresowanych
zachęcamy do zapoznania się z ofertą.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 15 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 - 30 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 160 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 630. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 31 - 45.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodzieży „Droga” oraz
„Nasza Arka”.

