III NIEDZIELA ADWENTU – 16.12.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejszą niedzielą zwaną „Gaudete” wkraczamy w tę część Adwentu, która bezpośrednio przygotuje nas
na przyjście Pana Jezusa w czasie Świąt. Kościół nasza Matka zachęca nas wszystkich, byśmy wykorzystali ten
czas łaski i otworzyli serca dla przychodzącego Chrystusa. Dziś przy wyjściu ze świątyni można nabyć ozdoby
świąteczne wykonane przez OREW. Również młodzież z grupy wolontariackiej „Bogu – mili” prowadzi swój
przedświąteczny kiermasz.
2. Dziś rozpoczyna się Nowenna przed uroczystością Bożego Narodzenia. O godz. 17 30 Godzinki do
Najświętszego Dzieciątka Jezus z modlitwą Nowenny.
3. Przez cały tydzień przeżywać będziemy Nowennę przed Uroczystością Bożego Narodzenia. Rano przed
Roratami śpiewamy Godzinki do Matki Bożej, po południu o 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus, połączone
z Nowenną. Zapraszamy do udziału w Roratach oraz w wieczornych nabożeństwach. W tym tygodniu
przeżywamy Kwartalne Dni Modlitw o Chrześcijańskie Życie Rodzin.
4. Jutro przypada 12 rocznica Intronizacji kopii cudownej Figurki Dzieciątka Jezus z Pragi 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. Po Mszy św. wieczornej
przedświąteczna zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
5. We wtorek na Mszę św. i spotkanie po niej, prosimy kandydatów do bierzmowania z kl. III gimnazjum
oraz I szkoły średniej. Po Mszy św. wieczornej, o godz. 1845 w kancelarii parafialnej katecheza przed
chrzcielna dla rodziców, którzy w najbliższym czasie będą chrzcili dzieci.
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z godzinkami i Nowenną
do Dzieciątka Jezus.
7. W czwartek na Mszę św. wieczorną i spotkanie prosimy wszystkich kandydatów do bierzmowania z kl. VI,
VII i VIII szkoły podstawowej.
8. W piątek od godz. 1400 będziemy odwiedzać chorych, tych do których uczęszczamy na I piątki oraz
wszystkich zgłoszonych w najbliższych dniach do odwiedzin.
9. W piątek i sobotę od godz. 900 będziemy przygotowywać świątynię do Świąt Bożego Narodzenia. Bardzo
prosimy parafian o pomoc w zamierzonych pracach. W sobotę o godz. 1300 spotkanie grupy „Bogu-mili.”
10. Przypominamy dzieciom i rodzicom o konkursie na ozdobę choinkową wykonaną z dowolnego materiału
i w dowolnej formie, ale w kolorze białym lub czerwonym. Podpisane prace prosimy składać do piątku - 21
grudnia w Świetlicy Parafialnej. Wręczenie nagród nastąpi w Nowy Rok po Mszy św. o godz. 12 00.
11. 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.
12. Dziękujemy także tym osobom czy instytucjom, które biorą udział w akcji „Adwentowe drzewko dobroci”
i prosimy o przyniesienie paczek pod choinkę do soboty 22 grudnia. Dziękujemy także wszystkim, którzy
ofiarowali artykuły żywnościowe w ramach akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności” oraz za ofiary do skarbony
św. Antoniego. Dzięki Waszej pomocy materialnej PZC przygotował 35 paczek świątecznych dla
potrzebujących.
13. Chętni Panowie z naszej parafii, którzy chcieliby dostąpić przywileju nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św.,
proszeni są o zgłoszenie się do 30 grudnia.
14. Prezydent Miasta oraz organizatorzy zapraszają Tarnobrzeżan, a szczególnie osoby samotne i znajdujące
się w trudnej sytuacji materialnej na Miejską Wigilię w czwartek 20 grudnia o godz. 1300 w hali MOSiR.
15. Rycerze Kolumba zachęcają dzieci i młodzież do udziału w XXIII Konkursie Kolęd „Serbinowska Kolęda”.
16. Dziękujemy parafianom z bl. nr 7 przy ul. 1 Maja 7, kl. I i II za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 150 zł.
Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 6 30. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z tego samego bloku, kl. III, IV i V. Dziękujemy również tym Paniom, które pomagały
dodatkowo w sprzątaniu kościoła.
17. Zachęcamy do nabycia świec wigilijnych Caritas, oraz prasy katolickiej. Jest kolejny numer czasopisma
„Miłujcie się”, a do „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli” dołączone są płyty oraz odblaski. Można także nabyć
płytę z nowymi pastorałkami p. Romualda Lipko z „Budki Suflera” w wykonaniu znanych polskich artystów
takich jak: Irena Santor, Felicjan Andrzejczak, Izabela Trojanowska, Grzegorz Wilk i inni. Cena 20 zł.
18. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek i środę o godz. 16 30, w piątek po Mszy św.
wieczornej, a w sobotę od godz. 800 do 830.

