III NIEDZIELA ZWYKŁA – 22.01.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. W całym Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wszyscy jesteśmy
uczniami Chrystusa i w łączności z Nim modlimy się o rychłe zjednoczenie tych, którzy
w Niego wierzą. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. We wtorek – 24.01. – wsp. Św. Franciszka Salezego, b.dK. – współpatrona Straży
Honorowej NSPJ. O godz. 1730 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi.
We wtorek odbędzie się zapowiadana zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego. Sprzęt ten można złożyć na placu przed kościołem do godz. 1530.
3. W środę – 25.01. – święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła. Zakończenie Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z modlitwą
wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św. spotkanie PZC i chętnych, którzy
chcieliby udzielać się charytatywnie.
4. W czwartek – 26.01. – wsp. Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa. W tym dniu po
Mszy św. rozpoczniemy nowennę do św. Marii de Mattias, przed jej świętem.
O godz. 2100 odbędzie się Apel Jasnogórski. Wypiszmy nasze intencje i zgromadźmy się
przy naszej Matce i Królowej.
5. W piątek – 27.01. – wsp. Bł. Jerzego Matulewicza, b.
6. W sobotę – 28.01. – wsp. Św. Tomasza z Akwinu, k. dK.
7. Przyszła niedziela to Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. O godz. 1730 odbędzie się
wspólne kolędowanie przy szopce.
8. We wtorek – 24 stycznia odbędą się tarnobrzeskie obchody Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu na Podkarpaciu. Zachęcamy do włączenia się w modlitwę na cmentarzu
żydowskim o godz. 1230. Szczegóły na plakacie.
9. Prezydent Tarnobrzega zaprasza na koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru
i orkiestry Zespołu Mazowsze. Koncert odbędzie się w niedzielę 29 stycznia o godz. 17 00
w kościele św. Barbary. Wstęp wolny.
10. W dniach 18 – 25 września organizowana jest pielgrzymka diecezji sandomierskiej na
Jubileusz 100 – lecia Objawień w Fatimie. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Zachęcamy do
zapoznania się z ofertą pielgrzymkową.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 7 przy ul. 1 Maja, klatka I i II za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 130 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji
w czwartek o godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,
klatki III, IV i V.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Droga”,
a do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest płyta z utworami w wykonaniu Andrea Bocelliego.
13. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu: /od godz. 900 oraz od 1530/
Poniedziałek – al. Niepodległości bl. nr 4, 6 oraz ul. 1 maja bl. nr 10 i 12
Wtorek – ul. 1 Maja, bl. nr 6, 7
Środa - ul. Moniuszki, bl. nr 3, 5, 13
Czwartek – ul. Moniuszki, bl. 15, 17
Piątek – ul. Kochanowskiego bl. nr 2, 4
Sobota - od godz. 900 - ul. Kochanowskiego, bl. nr 6 i 10
14. Kancelaria czynna w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek bezpośrednio po Mszy
św. wieczornej oraz w sobotę od 800 - 830.

