III NIEDZIELA ADWENTU – 17.12.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą zwaną „Gaudete” wkraczamy w tę część Adwentu, która bezpośrednio przygotuje nas na
przyjście Pana Jezusa w czasie świąt. Tegoroczny układ Adwentu sprawia, że jest to ostatni tydzień przed
świętami. Zachęcamy wszystkich, by wykorzystali ten czas łaski i otworzyli serca dla przychodzącego Chrystusa.
Dziś przypada 11 rocznica Intronizacji Figurki Dzieciątka Jezus w naszej świątyni. O godz. 1730 Godzinki
i Nowenna do Dzieciątka Jezus. Msza św. o godz. 18 00 w intencjach poleconych Boskiemu Dzieciątku, a po niej
błogosławieństwo indywidualne Figurką. Dziś przy wyjściu ze świątyni można nabyć ozdoby świąteczne
wykonane przez OREW.
2. Przez cały tydzień przeżywać będziemy Nowennę przed Uroczystością Bożego Narodzenia. Rano przed
Roratami śpiewamy Godzinki do Matki Bożej, po południu o 1735 Godzinki do Dzieciątka Jezus, połączone
z Nowenną. Zapraszamy do udziału w Roratach oraz w tych nabożeństwach. W tym tygodniu przeżywamy
Kwartalne Dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej przedświąteczna zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
4. We wtorek – 19.12. – przeżywać będziemy Adwentowy Dzień Modlitwy przed Jezusem Eucharystycznym,
prosząc o dobrą spowiedź i godne przeżycie Świąt. Po Mszy porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu
i całodzienna adoracja do Mszy wieczornej.
Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej, a o jej prowadzenie prosimy:
 700 – 800 róża Chrystusa Króla i Straż Honorowa NSPJ
 800 – 900 róża MB Królowej Polski
 900 – 1000 róża Zwiastowania NMP
 1000 – 1100 róża MB Gromnicznej
 1100 – 1200 róża św. O. Pio
 1200 – 1300 róża św. Maksymiliana
 1300 – 1400 róża MB Fatimskiej
 1400 – 1500 róża MB Ostrobramskiej
 1500 – 1600 róża św. Hiacynty i Franciszka
 1600 – 1645 róża MB Częstochowskiej oraz róża św. Józefa
 1645 – 1730 róża św. S. Faustyny i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
O godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus połączone z Nowenną. We wtorek przypada dzień imienin ks.
Dariusza, na Mszy św. wieczornej modlić się będziemy w intencji Solenizanta.
5. Środa to dzień parafialnej spowiedzi przedświątecznej. Spowiedź będzie trwała od godz. 930 do 1200,
a popołudniu od 1530 do 1730. Bardzo prosimy, aby w tym dniu skorzystać z sakramentu pokuty i w ten sposób
należycie przygotować swoje serce na Boże Narodzenie. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu połączona z godzinkami i Nowenną do Dzieciątka Jezus. Na Mszę św. i spotkanie po niej, prosimy
kandydatów do bierzmowania z II i III klasy gimnazjum. Po Mszy św. wieczorowej, o godz. 1845 w kancelarii
katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy w najbliższym czasie będą chrzcili dzieci.
6. W czwartek na Mszę św. wieczorną i spotkanie prosimy kandydatów do bierzmowania z VI i VII klasy szkoły
podstawowej.
7. W czwartek i piątek od godz. 900 będziemy sprzątać i stroić świątynię do Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo
prosimy chętnych parafian o pomoc w zamierzonych pracach.
8. W piątek od godz. 900 będziemy odwiedzać chorych, tych do których uczęszczamy na I piątki oraz wszystkich
zgłoszonych w najbliższych dniach do odwiedzin.
9. W sobotę na ostatniej Mszy św. roratniej odbędzie się losowanie figurki Dzieciątka Jezus. Wylosowane
dziecko zabierze ją sobie na własność. Prosimy wszystkie dzieci, które uczestniczą w tegorocznych Roratach, by
przygotowały sobie zaproszenia w formie laurki i złożyły je przed roratami do koszyka. Wszystkie dzieci
uczęszczające na Roraty otrzymają upominki. W sobotę o godz. 930 spotkanie wolontariuszy.
10. Przyszła IV niedziela Adwentu to zarazem Wigilia Bożego Narodzenia. Msze święte będą w tym dniu do
południa, ze względu na rodzinną wieczerzę wigilijną nie będzie Mszy św. popołudniowych. Zachęcamy do
zachowania w tym dniu tradycyjnego postu. W tym dniu będzie także możliwość zabrania do naszych domów
Betlejemskiego Światła Pokoju, od którego zapalimy wigilijne świece.
11. Przypominamy dzieciom i rodzicom o konkursie na ozdobę choinkową wykonaną z dowolnego materiału
i w dowolnej formie, ale w kolorze białym i srebrnym. Prace prosimy składać do czwartku - 21 grudnia
w Świetlicy Parafialnej. Wręczenie nagród nastąpi w Nowy Rok po Mszy św. o godz. 1200.

10. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone z racji rozprowadzenia tegorocznych opłatków
wigilijnych. Dziękujemy tym Osobom, które bezinteresownie podjęły się trudu roznoszenia opłatków. Gdyby
ktoś był nieobecny w mieszkaniu i nie otrzymał opłatków, to można je sobie zabrać ze świątyni.
11. Dziękujemy osobom, stowarzyszeniom, czy instytucjom które biorą udział w akcji „Adwentowe drzewko
dobroci” i prosimy o przyniesienie paczek pod choinkę do 22 grudnia. Dziękujemy także wszystkim, którzy
złożyli ofiary do skarbony św. Antoniego. Dzięki Waszej materialnej pomocy kilkadziesiąt osób z naszej
wspólnoty otrzyma przygotowane paczki świąteczne.
12. Panowie z naszej parafii, którzy chcieliby dostąpić przywileju nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, proszeni
są o zgłoszenie się do najbliższej soboty.
13. Prezydent Miasta oraz organizatorzy zapraszają wszystkich Tarnobrzeżan, a szczególnie osoby samotne
i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej na wspólną wigilię w piątek 22 grudnia w hali MOSiR. Wigilia, na
którą przybędzie również Ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, rozpocznie się o godz. 1400.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Wianek za sprzątanie świątyni i ofiarę 260 zł. Pracowało 7 osób.
Msza św. w ich intencji w środę o godz. 630. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl.
nr 5 przy ul. Wianek.
15. Zachęcamy do nabycia świec wigilijnych Caritas, prasy katolickiej oraz kartek świątecznych i sianka.

