II NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.01.2016 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiaj o godz. 1730 Godzinkami rozpocznie się comiesięczne Nabożeństwo do Boskiego
Dzieciątka Jezus. Serdecznie zapraszamy.
2. Od jutra do 25 stycznia trwał będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
3. We wtorek – 19.01. – wsp. Św. Józefa Sebastiana Pelczara, b.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św.
spotkanie POAK.
5. W czwartek – 21.01. – wsp. św. Agnieszki, dz. m. W tym dniu przypada Dzień Babci,
natomiast w piątek Dzień Dziadka. Otoczmy ich naszymi modlitwami, prosząc
o potrzebne łaski dla żyjących, a dla zmarłych o życie wieczne.
6. W piątek po Mszy św. wieczornej odbędzie się spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa
Tarnobrzeskich Wodociągów.
7. Przypominamy, iż w dniu 26 stycznia do godz. 1130 można będzie złożyć przed kościołem
zużyty elektrosprzęt. Zachęcamy do udziału w tej akcji, którą organizuje Stowarzyszenie
Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
8. W poniedziałek 25 stycznia odbędzie się kolejny przegląd Jasełek w ramach 10 edycji
„Warsztaty dla Przedszkoli.”
9. Dziękujemy parafianom z bl. nr 2 przy ul. Wianek, m. od 16 – 30 za sprzątanie świątyni
i złożoną ofiarę 160 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji zostanie odprawiona
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 3 przy ul.
Wianek.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

11. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:
Poniedziałek – ul. Wianek bl. nr 1,2,3,4
Wtorek – ul. Wianek bl. nr 5, 6, 7
Środa – ul. Wianek bl. nr 8, 9, 10
Czwartek – ul. Wianek bl. nr 11 oraz ul. Skalna Góra, bl. nr 1, 2, 3
Piątek – ul. Skalna Góra bl. nr 4, 5, 6
Sobota od godz. 900 – ul. Skalna Góra bl. nr 7, 8, 9, 11.
13. Przypominamy, iż kancelaria z racji trwającej kolędy czynna jest w poniedziałek, środę
i piątek bezpośrednio po Mszy wieczornej oraz w sobotę od godz. 800 do 830 .

