II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 03.01.2016. OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza pierwsza niedziela miesiąca stycznia to kolejna Jubileuszowa Niedziela Chrzcielna, którą
przeżywamy w duchu wdzięczności za łaskę chrztu św. i dar wiary. O godz. 1655 comiesięczny wykład,
a po nim nabożeostwo różaocowe i zmiana tajemnic. Dzisiaj o godz. 1800 w kościele św. Barbary
odbędzie się koncert kolędowy w wykonaniu młodzieży.
2. W środę – Uroczystośd Objawienia Paoskiego. Porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św.
poświęcenie kadzidła i kredy. Tą właśnie poświęconą kredą zgodnie z tradycją kreślimy na drzwiach
naszych mieszkao pierwsze litery Trzech Mędrców i bieżący rok. Ten znak świadczy o naszej wierze,
o pragnieniu nieustannego szukania Chrystusa i radości z Jego odnalezienia. W środę naszą szczególną
modlitwą otoczymy misjonarzy i misjonarki. Taca z tego święta przeznaczona jest na misje. Na Mszy
św. o godz. 900 oraz 1030 w naszej świątyni kolędował będzie znany nam zespół „Karczmarze”. Po
Mszach św. będzie można zakupid płytę z kolędami tego zespołu. Po Mszy św. o godz. 1030 wyruszymy
w V Tarnobrzeskim Orszaku Trzech Króli na Plac B. Głowackiego, gdzie o godz. 12 00 odbędzie się
miejski Pokłon Świętej Rodzinie, wspólne kolędowanie oraz wystąpi również zespół Karczmarze.
Hasło tegorocznej edycji Orszaku to: „Nade wszystko Miłosierdzie – Miłośd. Pokój. Przebaczenie.”
Wszystkich parafian, najlepiej całe rodziny serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o ubranie
czegoś w kolorze niebieskim. Uczestnicy Marszu otrzymają korony i chorągiewki. Prosimy również
o zabranie ubiegłorocznych śpiewników. Zachęcamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt.
„Czwarty Król. Król Miłosierdzia”. Wykonane prace prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą na Orszak,
bowiem wszyscy uczestnicy konkursu, którzy przyniosą prace plastyczne otrzymają na Placu
B. Głowackiego nagrody. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
3. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeostwem pierwszo
czwartkowym. Informujemy, że w Roku Miłosierdzia i Jubileuszu Chrztu Polski od tego miesiąca
wprowadzamy dodatkową Godzinę Świętą w II czwartek miesiąca, dlatego comiesięczne spotkania
SKC odbywad się będą właśnie w II czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej.
4. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne nabożeostwo do Bożego Miłosierdzia
zakooczone Mszą św. o godz. 1800. Po Mszy św. spotkanie dla Straży Honorowej NSPJ.
5. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Paoskiego, które kooczy okres Narodzenia Paoskiego.
O godz. 1700 z koncertem kolęd wystąpi zespół młodzieżowy „Whine”, po nim nastąpi spotkanie
opłatkowe dla wszystkich wspólnot duszpasterskich istniejących w parafii. Ofiary składane na tacę
w przyszłą niedzielę miesiąca przeznaczone będą szczególnie na planowane inwestycje parafialne.
W przyszłą niedzielę w Radomyślu nad Sanem odbędzie się doroczne spotkanie Kolędników Misyjnych.
Rozpoczęcie o godz. 1030.
6. W czwartek, piątek i sobotę grupa dzieci z naszej parafii, jako Kolędnicy Misyjni odwiedzi w tym
roku parafian z bloków przy ul. Kosmonautów, Narutowicza oraz Armii Krajowej ze specjalnym
misyjnym programem kolędowym. Przyjmijmy ich chętnie, dzieląc się dowolnymi ofiarami, które
przeznaczone będą w tym roku dla ubogich dzieci z Madagaskaru.
7. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 165 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 7 00. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 2 przy ul. Wianek, m. od 1 – 15.
8. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo „Droga” oraz „Nasza Arka”.
9. PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W TYM TYGODNIU:
Poniedziałek – od godz. 900 oraz od 1600 ul. Kochanowskiego bl. 12 oraz ul. Moniuszki bl. nr 3 i 5
Wtorek - od godz. 900 oraz od 1600 ul. Moniuszki bl. nr 13,15,17
Czwartek - od godz. 1600 ul. 1 Maja, bl. nr 6,7,10, 12
Piątek – od godz. 1600 al. Niepodległości bl. nr 4, 6 oraz ul. Waryoskiego bl. nr 1, 3
Sobota - od godz. 900 /do południa/ al. Niepodległości – domki jednorodzinne oraz
ul. Waryoskiego 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

