NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO – ŚWIĘTO ŚWIETEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
31.12.2017. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela - Święto Świętej Rodziny z Nazaretu motywuje nas do troski o świętość naszych rodzin,
gdyż są one Kościołem domowym. Zachęcamy, aby po Mszy św. przed Dzieciątkiem Jezus, Maryją i Józefem
zawierzyć nasze rodziny.
Dziś przypada także ostatni dzień kalendarzowego roku. Nie będzie Mszy św. o godz. 1600, natomiast po
Mszy św. o godz. 1800 zostanie odprawione okolicznościowe nabożeństwo dziękczynno – błagalne, a po nim
Najświętszy Sakrament pozostanie wystawiony do prywatnej adoracji do godz. 21 00. Zachęcamy, by
w modlitwie wyrazić Panu Bogu naszą wdzięczność za otrzymany czas oraz wynagrodzić za nasze grzechy.
2. Jutro – pierwszy dzień Nowego Roku – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Opiece Tej, której Bóg
powierzył Swego syna, Kościół zawierza cały rok 2018. Jutrzejsza uroczystość kończy oktawę Narodzenia
Pańskiego. Jest to również Dzień Modlitwy o Pokój na Świecie. Msze św. jak w niedzielę. Jest to święto
nakazane, czyli zobowiązujące nas do uczestnictwa we Mszy św. O godz. 1740 Godzinki do Dzieciątka Jezus.
Jutro na Mszy św. o godz. 1200 dzieci otrzymają specjalne błogosławieństwo kapłańskie. Również te dzieci,
które przygotowały ozdoby na choinkę otrzymają po tej Mszy św. upominki. O godz. 1300 zbiórka dla
wszystkich ministrantów.
3. We wtorek – 02.01. – wsp. św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bb, ddK.
4. W środę – 03.01. – przypada liturgiczne wsp. Najświętszego Imienia Jezus. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne.
6. W I piątek miesiąca stycznia nie będzie odwiedzin chorych. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego
Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
7. W sobotę – 06.01. - przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana Świętem Trzech Króli. Porządek
Mszy św. niedzielny. Na każdej Mszy św. poświęcenie kredy i kadzidła. Tą właśnie kredą naznaczmy drzwi
naszych mieszkań pierwszymi literami imion Trzech Mędrców i bieżący rok. Tradycyjnie jest to dzień modlitw
za misje, taca z tego dnia również przeznaczona jest na misje. Na Mszy św. o godz. 900 wystąpi gościnnie chór
z parafii Wola Baranowska. Po Mszy św. o godz. 1030 wyruszymy w VI 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. Uczestnicy Marszu otrzymają przygotowane korony, ale zachęcamy
do zrobienia własnych koron, bowiem organizatorzy nagrodzą wszystkich, którzy je wykonają. Również w tym
roku podczas Orszaków w naszej diecezji prowadzona będzie zbiórka środków czystości i słodyczy dla DPS
w Gościeradowie. Zachęcamy uczestników, aby zabrać ze sobą jakiś dar dla potrzebujących pomocy.
Z racji I soboty o godz. 1730 modlitwa różańcowa.
8. Przyszła niedziela to Święto Chrztu Pana Jezusa. W tym dniu zakończy się okres Bożego Narodzenia. Po
Mszy św. o godz. 1200 spotkanie dzieci klas III wraz z rodzicami. O godz. 1700 odbędzie się spotkanie
opłatkowe dla wszystkich wspólnot i grup duszpasterskich istniejących w naszej parafii, po nim modlitwa
różańcowa i zmiana tajemnic. O godz. 1900 zapraszamy na koncert kolęd i pieśni żeglarskich w ramach VII
Żeglarskiej Kolędy. W tym roku w koncercie wystąpi duet w osobach: Piotr Pala z zespołu „Drake”
i Wojciech Dudziński z zespołu „Ryczące Dwudziestki”.
9. W środę, czwartek i piątek po południu dzieci z parafialnej Świetlicy jako Kolędnicy Misyjni, odwiedzą
w tym roku parafian z bloków nr 2, 4, 6, 8, 12 i 14 przy ul. Skalna Góra, ze specjalnym misyjnym programem
kolędowym. Przyjmijmy ich chętnie, dzieląc się dowolnymi ofiarami, które przeznaczone będą dla dzieci
z Syrii i Libanu.
10. W dniu 3 stycznia w kościele Miłosierdzia Bożego na Dzikowie o godz. 19 00 odbędzie się koncert kolęd
w wykonaniu Macieja Miecznikowskiego. Po koncercie zbiórka do puszek na hospicjum w Miechocinie.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 6 przy ul. Wianek za dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 220 zł.
Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur
parafian z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 1 do 30.
12. Ze względu na kolędę kancelaria czynna w tym miesiącu w poniedziałki, środy i piątki po Mszy św.
wieczornej oraz w soboty od godz. 800 do 830.
13. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu: /od godz. 1530/
- wtorek – ul. Moniuszki bl. nr 13, 15, 17
- środa – ul. 1 Maja bl. nr 6, 7, 10
- czwartek – ul. 1 Maja bl. nr 12 i al. Niepodległości bl. 4 i 6
- piątek – al. Niepodległości domki jednorodzinne i ul. Waryńskiego bl. nr 1

