IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela to Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Bogu za wszystkie
powołania i prosimy, aby nie zabrakło z naszej wspólnoty osób gotowych poświęcić swe życie Panu Bogu
i ludziom. O godz. 1715 zapraszamy do wspólnego kolędowania przy szopce.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
3. We wtorek - 02.02. - przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli MB Gromnicznej. Jest to XX
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego i zarazem zakończenie Roku Życia Konsekrowanego. Taca
z tego dnia przeznaczona jest na klasztor Sióstr Klarysek w Sandomierzu. Msze św. będą sprawowane
o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Na każdej Mszy św. poświęcenie świec gromnicznych. Zachęcamy, aby jak
co roku w to święto rodzice dokonali aktu ofiarowania swoich dzieci Panu Bogu.
4. W środę wsp. Św. Błażeja, b. m. W tym dniu będziemy rozbierać świątynię z dekoracji świątecznych,
dlatego prosimy na godz. 900 chętne osoby do pomocy. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św.
spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W czwartek – 04.02. – wsp. Św. Marii de Mattias. W tym dniu przypada 211 rocznica jej urodzin. Jest to
I czwartek miesiąca. O godz. 1700 Godzina Święta połączona z modlitwą za powołanych i o powołania
kapłańskie i zakonne. Od godz. 1730 możliwość spowiedzi. Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Marii de
Mattias. Na Mszę św. w tym dniu zapraszamy szczególnie SKC, natomiast spotkanie formacyjne tej
wspólnoty odbędzie się w II czwartek miesiąca.
6. W piątek – 05.02. – wsp. Św. Agaty, dz. m. Jest to I piątek miesiąca, dlatego od godz. 1400 odwiedziny
chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo
piątkowa. Po Mszy spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W sobotę – wsp. Świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. Jest to I sobota miesiąca, dlatego
o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo pierwszo sobotnie.
8. W przyszłą niedzielę - I miesiąca, o godz. 1655 comiesięczny wykład, po nim modlitwa różańcowa
i zmiana tajemnic różańcowych. O godz. 1500 w Świetlicy Caritas bezpłatne porady prawne.
9. Ponieważ zbliża się Dzień Chorego, pragniemy jak co roku na znak naszej pamięci przekazać chorym
skromny upominek, dlatego PZC zwraca się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy i złożenie ofiary na ten cel do
skrzynki „Na chleb św. Antoniego”.
10. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu zaprasza na wernisaż wystawy ilustracji do książek naszego
Noblisty Henryka Sienkiewicza. Spotkanie z krakowskim malarzem ks. Wacławem Piszczkiem ze zgromadzenia
Księży Misjonarzy odbędzie się w środę, 3 lutego o godz. 1800 we wspomnianej Bibliotece, natomiast wystawa
będzie czynna do 15 marca.
11. Zapraszamy do udziału w katechezach dla dorosłych i młodzieży, które odbywać się będą w naszym
kościele w niedziele i środy o godz. 1845.
12. Zachęcamy młodzież do udziału w ŚDM w Krakowie, chętnych do uczestnictwa prosimy o zapisanie się na
listę w zakrystii. Jest to niezbędne ze względów organizacyjnych, aby podać orientacyjną liczbę uczestników.
13. Kino Wisła TDK zaprasza na film o objawieniach w Lourdes pt. „Bernadetta. Cud w Lourdes”. Szczegóły na
plakacie na tablicy ogłoszeń.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 250 zł. Pracowało
6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki sam dyżur parafian z bl. nr 5
przy ul. Wianek.
15. W ubiegły czwartek zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Pragniemy zatem gorąco podziękować
wszystkim tym Parafianom, którzy z szacunkiem i życzliwością przyjmowali nas po kolędzie. Dziękujemy za te
spotkania z Wami, za dobre słowa, za uwagi i sugestie. „Bóg zapłać” również za złożone ofiary na potrzeby
parafii. Nadal smutkiem napawa fakt, że drzwi wielu mieszkań od szeregu lat pozostają zamknięte przed
kapłanem przychodzącym w Imię Chrystusa i z Jego błogosławieństwem. W Roku Miłosierdzia módlmy się do
Boga, aby ci parafianie otworzyli swoje serca i często pogmatwane moralnie i religijnie życie dla Chrystusa, Jego
Dobrej Nowiny i ofiarowanego im zbawienia.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer miesięcznika „Nasza Arka”.
17. Zgodnie z sugestią parafian od tej niedzieli będziemy w ogłoszeniach podawać, kto z naszej wspólnoty
odszedł do Pana, i tak w ubiegłym tygodniu zmarł śp. Ryszard Derbich, jego pogrzeb odbędzie się jutro.
W intencji tego zmarłego odmówmy: „Wieczny odpoczynek …”

