
III NIEDZIELA ADWENTU – 15.12.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza niedziela zwana „Gaudete” zachęca nas do chrześcijańskiej radości, albowiem przyjście Pana jest już 
bliskie. Dziś przy wyjściu ze świątyni można nabyć ozdoby świąteczne wykonane przez OREW. Również młodzież                   
z grupy wolontariackiej „Bogu–mili” prowadzi sprzedaż sianka. Nabożeństwo niedzielne o godz. 1730.  
2. Zapraszamy do uczestnictwa w Mszach św. Roratnich, które sprawowane są o godz. 630.  W tym tygodniu 
przypadają kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. 
3. Jutro – 16.12. – rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego. Rano przed Roratami 
śpiewamy godzinki do Matki Bożej, zaś po południu o 1730 śpiewane będą Godzinki do Dzieciątka Jezus połączone                  
z Nowenną. Jutro po Mszy wieczornej zbiórka dla LSO. 
4. We wtorek – 17.12. – przypada XIII rocznica Intronizacji Figurki Dzieciątka Jezus w naszej świątyni.  O godz. 
1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus, o godz. 1800 Msza św. dziękczynna z prośbami do Dzieciątka Jezus. Po Mszy 
św. nabożeństwo i błogosławieństwo Figurką. Zapraszamy do udziału w tej modlitwie dziękczynnej za dar tejże 
Figurki. Na Mszę św. wieczorną i spotkanie formacyjne po niej prosimy kandydatów do bierzmowania z kl. VI 
szkoły podstawowej. O godz. 1715 próba grupy teatralnej.  
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Na Mszę św. i spotkanie prosimy 
kandydatów do bierzmowania z kl. VIII i I szkoły średniej. 
6. W czwartek od godz. 900 będziemy sprzątać i przygotowywać świątynię do świat.  Prosimy chętne osoby                     
o pomoc w zamierzonych pracach porządkowo - dekoracyjnych. Na Mszę św. wieczorną i spotkanie formacyjne 
prosimy kandydatów do bierzmowania z VII klasy. 
7. Piątek to dzień parafialnej spowiedzi przedświątecznej. Spowiedź będzie trwała od godz. 930 do 1200,                            
a popołudniu od 1530 do 1730. Bardzo prosimy, aby w tym dniu skorzystać z sakramentu pokuty. Po rannej Mszy 
św. nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i będzie zarazem trwała adoracja Najświętszego 
Sakramentu w intencji dobrej spowiedzi  i o godne przeżycie Świąt. Zachęcamy do modlitwy adoracyjnej,          
a o jej prowadzenie prosimy: 

 Godz. 715 – 800 – Straż Honorowa i róża Chrystusa Króla 
            800 – 845 - róża MB Królowej Polski i róża Zwiastowania NMP 
            845 – 930 – róża  MB Gromnicznej i róża św. O. Pio 
           1200 – 1300 - róża św. Maksymiliana i róża MB Fatimskiej 
           1300 – 1400 - róża MB Ostrobramskiej i róża św. Hiacynty i Franciszka 
             1400 – 1445 – róża MB Częstochowskiej oraz róża św. Józefa 
             1445 – 1530 - róża św. S. Faustyny i Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. 
 Godz. 1730 – Godzinki  do Dzieciątka Jezus połączone z Nowenną. 

Po Mszy św. wieczorowej, o godz. 1845 w kancelarii katecheza przed chrzcielna dla rodziców, którzy                                
w najbliższym czasie będą chrzcili dzieci. Po Mszy św. spotkanie grupy „Bogu-mili.” 
8. W sobotę od godz. 900 będziemy kontynuować przygotowani  świątyni do Świąt Bożego Narodzenia.  
9. W przyszłą niedzielę na Mszach świętych nastąpi obrzęd poświęcenia figurek Dzieciątka Jezus do domowych 
szopek. O godz. 1700 młodzież z grupy teatralnej zaprasza na spektakl pt. „Opowieść wigilijna”.  
10. Przypominamy dzieciom i rodzicom o konkursie na ozdobę choinkową wykonaną w kolorze błękitnym                            
i srebrnym. Podpisane prace prosimy składać do piątku - 20 grudnia w Świetlicy Parafialnej.  
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 za udział w akcji „Adwentowe Drzewko Dobroci”  i prosimy o przyniesienie paczek pod choinkę 
do przyszłej niedzieli. Dziękujemy także wszystkim, którzy ofiarowali  artykuły żywnościowe w ramach akcji 
„Świąteczna Zbiórka Żywności”. PZC zebrał blisko 350 kg art. spożywczych i chemicznych, z których to zostaną 
przygotowane paczki świąteczne dl potrzebujących.  
13. Stołeczny Komitet Budowy Pomnika Ks. Michała Józefczyka dziękuje za złożone ofiary na ten cel podczas zbiórki 
przy naszej świątyni. Zebrano kwotę 1.111 zł. 
14. Rycerze Kolumba wraz z Fundacją Małych Stópek zachęcają do udziału w akcji „Paczuszka dla Maluszka”. Jest to 
zbiórka artykułów higienicznych dla dzieci z Domów Samotnej Matki i Domów Dziecka, takich jak: pieluszki 
jednorazowe, chusteczki nawilżane, kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i artykuły dla mam.  Chętni do udziału w tej 
szczytnej akcji, proszeni są o zabranie sobie specjalnych bombek z choinki przy obrazie Jezusa Miłosiernego oraz                         
o przygotowanie takiej paczki i złożenie jej pod choinkę do 20 grudnia br.  
15. Na przełomie lutego i marca organizowany jest kolejny kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. Gdyby 
któryś z panów w wieku od 35 do 65 lat chciał dostąpić tej zaszczytnej funkcji szafarza, to prosimy o zgłoszenie się do 
29 grudnia u ks. proboszcza.  
16. Prezydent Miasta oraz MOPR zapraszają Tarnobrzeżan, a szczególnie osoby samotne i znajdujące się                        
w trudnej sytuacji materialnej na Miejską Wigilię,  we wtorek 17 grudnia o godz. 1200 w hali MOSiR.  
17. Dziękujemy parafianom z bl. nr 8 przy ul. Wianek, m. od 31 - 60 za sprzątanie świątyni i ofiarę 240 zł. Pracowało 9 
osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 630.  W tym tygodniu prosimy  o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 9 
przy ul. Wianek, m. od 1 – 20.  
18. Zachęcamy do nabycia świec wigilijnych Caritas, oraz prasy katolickiej. Można także nabyć płytę z pastorałkami      
p. Romualda Lipko z „Budki Suflera”. Cena 20 zł.  


