IV NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.01.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela to Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujemy Bogu za wszystkie
powołania z naszej parafii i prosimy, aby nie zabrakło z naszej wspólnoty osób gotowych poświęcić swe
życie Panu Bogu i ludziom. O godz. 1730 zapraszamy do wspólnego kolędowania przy szopce.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli. Zapraszamy nauczycieli
czynnych lub emerytowanych do udziału w spotkaniach tego duszpasterstwa.
3. We wtorek – 31.01. – wsp. św. Jana Bosko, k.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Spotkanie Wspólnoty dla
Intronizacji odbędzie się w II środę miesiąca, tj. 8 lutego.
5. W czwartek - 02.02. - przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli MB Gromnicznej. Jest to
XXII Światowy Dzień 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 w to święto rodzice dokonali aktu ofiarowania
swoich dzieci Panu Bogu. Z racji I czwartku miesiąca po Mszy św. o godz. 1630 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Godzina Święta połączona z nabożeństwem I czwartkowym. Na
Mszy św. o godz. 1800 zgromadzą się wraz z rodzicami dzieci klas III przygotowujące się do
I Komunii św., by uczestniczyć w obrzędzie poświęcenia świec.
6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700
wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. wieczorowej
spotkanie Straży Honorowej NSPJ. W tym dniu będziemy rozbierać świątynię z dekoracji
świątecznych, dlatego prosimy chętne osoby do pomocy na godz. 900.
7. W sobotę – 04.02. – wsp. Św. Marii de Mattias. W tym dniu przypada 212 rocznica jej urodzin. Jest
to I sobota miesiąca, dlatego o godz. 1730 spotkanie Koła Przyjaciół RM. Po Mszy św. wieczornej
nabożeństwo pierwszo sobotnie do godz. 1930.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych. Od
godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej Caritas odbędą się bezpłatne porady prawne.
9. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ zaprasza do udziału w ogólnopolskim czuwaniu na Jasnej Górze,
które odbędzie się w dniach 1/2 lutego. Wyjazd autokarem z Tarnobrzegu w środę o godz. 1430.
Szczegóły na temat wyjazdu i zapisy w zakrystii.
10. Rzeszowskie Centrum Medyczne w ramach pomocy charytatywnej „Polacy – Kresowiakom”, w dniu
3 lutego przeprowadza profilaktyczne badania okulistyczne w kierunku zaćmy. Na badania zaproszone
są osoby po 60 roku życia. Badania odbędą się na ul. Borek 13. W ramach akcji zbierane będą trwałe
artykuły spożywcze. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. W dniu 2 lutego od godz. 1230 odbędzie się w Centrum Medycznym „TarMed” bezpłatne badanie
słuchu. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.
12. Ponieważ zbliża się Dzień Chorego, pragniemy jak co roku na znak naszej pamięci przekazać
chorym z naszej parafii skromny upominek, dlatego PZC zwraca się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy
i złożenie ofiary na ten cel do skarbony „Na chleb św. Antoniego”.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. 1 Maja, kl. III, IV i V za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 170 zł. Pracowało 4 osoby. Dziękujemy także parafianom z bl. nr 6 przy ul. 1 Maja za złożoną
z racji dyżuru ofiarę 80 zł. Msza św. w intencji parafian z tych bloków w środę o godz. 7 00. W tym
tygodniu prosimy o taki sam dyżur parafian z bl. nr 10 przy ul. 1 Maja.
14. Jutro zakończymy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Od godz. 1530 odwiedzimy parafian z bl. nr
38 przy ul. Mickiewicza oraz z domów jednorodzinnych przy ul. Mickiewicza. Parafian, którzy byli
nieobecni podczas kolędy, a pragną przyjąć kapłana z wizytą, prosimy, aby zgłosili dzisiaj swój adres do
zakrystii, bowiem jutro od godz. 1530 będziemy odwiedzać nieobecnych w wyznaczonych terminach.

