II NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.01.2018 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730. Dzisiaj Mszą św. o godz. 1500 w kościele św.
Barbary rozpocznie się spotkanie opłatkowe grupy pielgrzymkowej św. Barbary.
2. W środę – 17.01. – wsp. św. Antoniego, op. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Z racji 17 dnia miesiąca o godz. 1730 Godzinkami rozpocznie się
comiesięczne Nabożeństwo do Boskiego Dzieciątka Jezus. Wypiszmy nasze intencje
modlitewne i złóżmy je do skarbony w nawie bocznej. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy, szczególnie modlić się będziemy za dzieci oraz matki oczekujące potomstwa. W tym
dniu przypada Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
3. W czwartek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o jedność chrześcijan. Przy tej okazji
informujemy, że w dniu 22 stycznia w kościele na Dzikowie odprawione będzie nabożeństwo
ekumeniczne pod przewodnictwem ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, na które zapraszamy
wszystkich członków wspólnot duszpasterskich oraz chętnych.
4. W piątek – 19.01. – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa. Po Mszy św. wieczornej
odbędzie się spotkanie opłatkowe Duszpasterstwa Tarnobrzeskich Wodociągów.
5. W przyszłą niedzielę przypada dzień Babci, a w poniedziałek Dzień Dziadka. Otoczmy
pamięcią i modlitwą naszych Seniorów, żyjącym wypraszając potrzebne dary, a zmarłym
wieczne zbawienie.
6. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca.
Dziękujemy również za każdą ofiarę i wykonaną pracę na rzecz parafii.
7. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 31 – 60 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 325 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę
o godz. 1800. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 8, m. od 1- 30
8. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
9. Pragniemy poinformować, iż decyzją ks. biskupa Ordynariusza, nasz wikariusz ks. Dariusz
Chowaniec został z dniem jutrzejszym mianowany proboszczem w parafii Huta – Józefów,
dekanat Modliborzyce. Dziękujemy ks. Dariuszowi za posługę duszpasterską w naszej parafii
i życzymy Bożego błogosławieństwa na nowym odcinku kapłańskiej pracy. Zapraszamy na
Mszę św. dziękczynną za posługę w naszej wspólnocie w czwartek o godz. 1800.
10. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:
- Poniedziałek - od godz. 1530 Pl. 1000 – lecia bl. nr 1, 2, 3 oraz od 1730 bl. nr 4
- Wtorek – od godz. 1530 Pl. 1000 – lecia bl. nr 5, 6, 7 oraz od godz. 1730 Pl. 1000- lecia,
bl. nr 8 i bl. nr 1 przy ul. Wianek
- Środa – od godz. 1530 ul. Wianek, bl. nr 2, 3, 4 oraz od godz. 1730 bl. nr 5
- Czwartek – od godz. 1530 ul. Wianek, bl. nr 6, 9, 10
- Piątek – od godz. 1530, ul Wianek, bl. nr 7 i 11
- Sobota – od godz. 900, ul Wianek, bl. nr 8
11. Przypominamy, iż kancelaria z racji trwającej kolędy czynna jest w poniedziałek, środę
i piątek bezpośrednio po Mszy wieczornej oraz w sobotę od godz. 800 do 830 .

