UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś poświęconą kredą zgodnie z tradycją kreślimy na drzwiach naszych mieszkań pierwsze
litery imion Trzech Mędrców i bieżący rok. Ten znak świadczy o naszej wierze, o pragnieniu
nieustannego szukania Chrystusa i naszej radości z Jego znalezienia. Dzisiaj naszą szczególną
modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki oraz wspieramy materialnie dzieło misyjne
Kościoła. Po Mszy św. o godz. 1030 wyruszy VII Tarnobrzeski Orszak Trzech Króli na Plac
B. Głowackiego, gdzie o godz. 1200 odbędzie się miejski pokłon Świętej Rodzinie i wspólne
kolędowanie. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy do udziału w Orszaku i prosimy
o ubranie czegoś w kolorze niebieskim oraz o zabranie drobnego daru w postaci środków
czystości lub słodyczy. Na Pl. B. Głowackiego będzie można także nabyć przygotowane
przez Stowarzyszenie Dolina Smaku tradycyjne „szczodraki” z których dochód przeznaczony
będzie na pokrycie turnusu rehabilitacyjnego chorych chłopców.
Dzisiaj o godz. 1700 młodzież z grupy teatralnej przedstawi spektakl pt. Opowieść wigilijna”.
Po nim odbędzie się spotkanie opłatkowe dla wszystkich wspólnot parafialnych oraz
nabożeństwo ze zmianą tajemnic różańcowych. Serdecznie zapraszamy wszystkich.
2. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W czwartek o 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św.
ucałowanie relikwii św. Marii de Mattias i spotkanie Wspólnoty SKC.
5. W piątek o godz. 1500 odbędzie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
6. W sobotę o godz. 1900 w naszej świątyni odbędzie się VIII Żeglarskie Kolędowanie,
w tym roku w wykonaniu grupy „Drake” z Częstochowy. Bardzo serdecznie zapraszamy
wszystkich na ten piękny i nastrojowy koncert. Wstęp wolny.
7. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia
Pańskiego. Na Mszę św. o godz. 1200 zapraszamy dzieci I komunijne wraz z rodzicami. O godz.
1730 nabożeństwo różańcowe z racji 13 dnia miesiąca. Ofiary składane na tacę w przyszłą
II niedzielę miesiąca przeznaczone będą szczególnie na zimowe ogrzewanie kościoła.
8. W piątek - 11 stycznia w ramach finału Choinka Życzeń, w kościele na Serbinowie o godz.
1830 odbędzie się koncert zespołu Pectus.
W tym dniu odbędzie się również w Zamku Dzikowskim uroczystość upamiętniająca 80
rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, współtwórcy niepodległej Polski 1918 roku.
W programie wykład przedstawiciela IPN oraz okolicznościowy koncert.
9. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 12 przy ul. 1 Maja za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 275 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 4 przy al. Niepodległości.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
11. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu / od godz. 1530/:
 Poniedziałek – ul. Wianek bl. nr 9, 8
 Wtorek – ul. Wianek, bl. 7, 6
 Środa – ul. Wianek, bl. nr 5, 4, 3
 Czwartek – ul. Wianek, bl. 2, 1 oraz ul. Waryńskiego, bl. nr 14
 Piątek – ul. Waryńskiego, bl. nr 12, 9, 7
 Sobota /od godz. 900/– ul. Waryńskiego, bl. nr 10, 8, 6
12. Przypominamy, iż kancelaria czynna w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej i w sobotę od godz. 800 do 830.

