UROCZYSTOŚD ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI – 01.01.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Drodzy Parafianie oraz Goście! W ten pierwszy dzieo Nowego 2017 Roku pragniemy
życzyd Wam wszystkim, Waszym Rodzinom i bliskim wszelkiego dobra: miłości od Boga i od
ludzi, pokoju serca, czystych intencji, szczerych słów, dobrych myśli, nadziei w trudnych
chwilach, wiary niezachwianej oraz każdego dnia opromienionego Bożym błogosławieostwem
i Opieką naszej najlepszej Matki – Maryi. Szczęśd Boże w tym nowym 2017 roku!
1. Dzisiaj w uroczystośd Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, kooczy się oktawa Bożego Narodzenia. Pod
opieką naszej Matki wchodzimy w nowy Rok Paoski 2017. Dziękujemy Maryi za to, że swą
macierzyoska opieką otacza cały Lud Boży. Modlimy się dzisiaj o pokój na świecie. Na Mszy św. o godz.
1200 dzieci otrzymają dziś specjalne błogosławieostwo kapłaoskie. Również te dzieci, które
przygotowały ozdoby na choinkę otrzymają po tej Mszy św. drobne upominki. O godz. 1715 modlitwa
różaocowa, a po niej zmiana tajemnic różaocowych.
2. Jutro – 02.01. – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bb. i ddK.
3. We wtorek – 03.01. – czcimy Najświętsze Imię Jezus. Tym imieniem pozdrawiamy się po
chrześcijaosku: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”.
4. We wtorek, środę i czwartek grupa dzieci - Kolędnicy Misyjni, odwiedzi w tym roku parafian
z bloków przy al. Niepodległości, 1 Maja oraz Moniuszki ze specjalnym misyjnym programem
kolędowym. Przyjmijmy ich chętnie, dzieląc się dowolnymi ofiarami, które przeznaczone będą na cele
misyjne. W niedzielę 8 stycznia dzieci te wezmą udział w Diecezjalnym Spotkaniu Kolędników
Misyjnych w Radomyślu n/Sanem.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
6. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta i nabożeostwo o powołania.
7. W piątek – 06.01. - przypada Uroczystośd Objawienia Paoskiego, zwana Świętem Trzech Króli.
Porządek Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. Tą właśnie kredą
naznaczmy drzwi naszych mieszkao pierwszymi literami imion Trzech Mędrców i bieżący rok.
Tradycyjnie jest to dzieo modlitw za misje, taca z tego dnia również przeznaczona jest na misje. Na
Mszy św. do południa kolędował będzie kwartet męski „Wyshyvanka” z Tarnopola na Ukrainie. Po
Mszy św. o godz. 1030 wyruszymy w V Tarnobrzeskim Orszaku Trzech Króli na Plac B. Głowackiego,
gdzie o godz. 1200 odbędzie się miejski Pokłon Świętej Rodzinie oraz wspólne kolędowanie.
Wszystkich parafian, najlepiej całe rodziny serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o ubranie
czegoś w kolorze niebieskim. Zachęcamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym „Jak wyglądałaby
szopka w innych krajach?”. Wykonane prace w technice dowolnej, prosimy, aby dzieci zabrały ze sobą
na Orszak, bowiem uczestnicy konkursu otrzymają nagrody.
Jest to I piątek miesiąca, na każdej Mszy św. możliwośd spowiedzi. O godz. 1730 krótkie spotkanie
Straży Honorowej NSPJ oraz nabożeostwo pierwszo piątkowe. Nie będzie odwiedzin chorych
w mieszkaniach, dopiero w miesiącu lutym.
8. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. wieczorowej nabożeostwo
I sobotnie do godz. 1930.
9. Przyszła niedziela - II miesiąca, to Święto Chrztu Pana Jezusa. W tym dniu zakooczy się okres Bożego
Narodzenia. Po Mszy św. o godz. 1200 spotkanie dzieci klas II wraz z rodzicami. W przyszłą niedzielę
przed Mszą św. o godz. 1030 oraz po Mszy św. z koncertem kolęd wystąpi Miejska Orkiestra Dęta.
O godz. 1715 śpiewem kolęd rozpocznie się spotkanie opłatkowe dla wszystkich wspólnot i grup
duszpasterskich istniejących w naszej parafii. Taca z tej niedzieli przeznaczona na inwestycje
parafialne.

10. W dniu 5 stycznia o godz. 1915 w kościele na Serbinowie odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu
Anny Wyszkoni z zespołem, w ramach akcji charytatywnej Choinka Życzeo. Wstęp na koncert pod
warunkiem nabycia cegiełki w kwocie 20 zł na wsparcie podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych
w Tarnobrzegu.
11. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Placu 1000- lecia za sprzątanie świątyni i za ofiarę 250 zł.
Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
w świątyni parafian z bloku nr 7 przy Pl. 1000 – lecia.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Niedzieli” oraz „Nasza Arka”
13. W tym tygodniu wizyta duszpasterska odbywad się będzie w następującym porządku:
Poniedziałek - od godz. 1530 – ul. Skalna Góra, bl. nr 11, 14
Wtorek – ul. Skalna Góra, bl. nr 13, 15
Środa – ul. Skalna Góra, bl. nr 17 i ul. Wianek, bl. nr 1
Czwartek – ul. Wianek, bl. nr 2,3,4
W piątek wizyty nie będzie z racji święta
Sobota – od godz. 900 / tylko do południa / – ul. Wianek, bl. nr 9,10,11
14. Ze względu na kolędę kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy św. wieczorowej w poniedziałki,
środy i piątki oraz w sobotę od godz. 800 do godz. 830.

