II NIEDZIELA ADWENTU – 04.12.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w II tydzień Adwentu. Zapraszamy do udziału w Roratach, które
odprawiane są w dni powszednie Adwentu o godz. 630. Zapraszamy całe rodziny, a szczególnie
zachęcamy dzieci komunijne i młodzież, przygotowującą się do bierzmowania. Przynośmy ze sobą
lampiony i gromadźmy się przy Jezusie i Maryi.
Dzisiaj obchodzimy Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Do puszek
wystawionych za ławkami można złożyć dobrowolną ofiarę na wsparcie tychże Kościołów. Dziś
o godz. 1655 comiesięczny wykład, a po nim modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych.
Na Mszy św. o godz. 900 nastąpi obrzęd błogosławieństwa opłatków i rozesłanie posłańców,
którzy od jutra rozpoczną dzieło roznoszenia poświęconych opłatków do mieszkańców naszej
parafii. Prosimy o ich przyjęcie na znak łączności z całą wspólnotą parafialną. Ofiary złożone przy tej
okazji zostaną przeznaczone na spłatę długu za pokrycie świątyni nowym dachem. Koszt tej inwestycji
wyniósł 55 tyś. zł i pozostało nam do spłaty 10 tyś. zł. „Bóg zapłać” wszystkim za każdy gest serca
i złożoną na ten cel ofiarę.
Dziś młodzież z grupy wolontariackiej „Bogu-mili” rozprowadza własnoręcznie wykonane kartki
świąteczne, z których dochód przeznaczony jest na cel charytatywny. Dziś w Świetlicy Parafialnej
porady prawne w godz. 1500 do 1600.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
3. We wtorek – 6.12. – wsp. św. Mikołaja, bpa – Patrona czynnego miłosierdzia i dyskretnej
pomocy. Niech postać tego świętego zachęci i nas do okazania dobroci wobec bliźnich, zwłaszcza
potrzebujących. Przed Mszą św. wieczorną o godz. 1730 dzieci ze Świetlicy Parafialnej przedstawią
program o św. Mikołaju, a po Mszy św. wieczornej w naszej świątyni zagości św. Mikołaj
z upominkami dla dzieci i młodzieży, które przynależą do grup parafialnych oraz do dzieci, które
uczęszczają na świetlicę. Zapraszamy także rodziców, aby swoim dzieciom w taki uroczysty sposób
przekazać upominki.
4. W środę – 07. 12 – wsp. Św. Ambrożego, b. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św.
spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Od tej adoracji rozpoczniemy 9 miesięczną
modlitwę poprzedzającą XX Rocznicę Intronizacji NSPJ w Tarnobrzegu oraz X Rocznicę
Intronizacji w naszych tarnobrzeskich parafiach.
5. W czwartek – 08.12. – przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą
sprawowane o godz.: 630, 900, 1630 i 1800. Po Mszy św. o godz. 1630 Godzina Święta, a po Mszy św.
o godz. 1800 odbędzie się spotkanie SKC. Na Mszy św. o godz. 1800 zgromadzą się wraz z rodzicami
dzieci klas III, przygotowujące się do I Komunii św., które w tym dniu otrzymają uroczyście
poświęcone medaliki. Od godz. 1200 do 1300 zapraszamy do świątyni na „Godzinę Łaski dla
całego świata”. W objawieniu przekazanym Włoszce Pierinie Gilli 8.XII. 1947 r., Matka Boża
zachęcała do modlitwy w tej godzinie, bowiem pragnie zesłać wiele łask dla duszy i ciała.
Skorzystajmy zatem z tego daru Matki Bożej.
6. W II piątek miesiąca o godz. 1500 rozpocznie się comiesięczne Nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia zakończone Mszą św. o godz. 1800 .W kościele św. Barbary o godz. 1800 rozpocznie się
„Wieczór chwały”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
7. W przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na inwestycje parafialne.
8. Zapraszamy dzieci i rodziców do przygotowania ozdób na choinkę przy szopce, w tym roku pod hasłem:
„Moje serce dla Jezusa”. Prosimy zatem o ozdoby w kształcie serc, wykonane z dowolnych materiałów
i dowolną techniką. Ozdoby, prosimy składać w Świetlicy Parafialnej do dnia 21 grudnia.
9. We wtorek w godzinach południowych na plac przed kościołem, planowany jest przywóz jabłek, zapraszamy
zatem do zabrania sobie tych darmowych owoców.
10. Zachęcamy do złożenia w skarbonie „Na chleb św. Antoniego” jałmużny adwentowej, która przeznaczona
będzie na przygotowanie paczek świątecznych dla parafian znajdujących się w potrzebie.
11. Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Wsparcie organizuje w dniu 11 grudnia, w godz. od 10 00 do 1600 na placu
przed budynkiem MOPR, przy ul Kopernika zbiórkę odzieży męskiej i bielizny pościelowej w dobrym stanie
na rzecz bezdomnych przebywających w Schronisku przy parafii MBNP w Tarnobrzegu.
12. Dziękujemy parafianom z bloku nr 2 przy Pl. 1000-lecia za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 110 zł.
Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 630. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian
z bl. nr 3 przy Pl. 1000 – lecia.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej oraz do zakupienia świec wigilijnych Caritas. Można
również nabyć opłatki, gdyby ktoś potrzebował wcześniej.

