VI NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.02.2019. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do
Dzieciątka Jezus. O godz. 1800 Msza św. w intencjach dziękczynno-błagalnych, a po
Mszy św. indywidualne błogosławieństwo figurką. Zachęcamy do modlitwy szczególnie
matki oczekujące potomstwa.
2. W środę – 20.02. – wsp. św. Franciszka i Hiacynty – Dzieci z Fatimy, którym w 1917
roku Matka Boża przekazywała duchowe orędzie pokoju dla Kościoła i świata. O godz.
1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie POAK.
3. W piątek – 22.02. – święto Katedry Św. Piotra Apostoła. Przypomina ono, że Stolica
Apostolska jest podstawą jedności Kościoła. Módlmy się tego dnia, aby nasza wiara
pozostała nienaruszona pośród różnych zamętów tego świata.
4. W sobotę – 23.02. – wsp. św. Polikarpa, b., m. W sobotę przypada Ogólnopolski
Dzień Walki z Depresją. Jak podają prognozy medyczne w ciągu najbliższych 20 lat
depresja będzie najczęściej atakującą chorobą na świecie. Już teraz zmaga się z nią na
świecie ok. 320 mln ludzi, w tym 1,5 mln Polaków. Pamiętajmy o ludziach zmagających
się depresją i bądźmy im wsparciem.
5. W przyszłą niedzielę o godz. 1700 comiesięczna modlitwa do MB Królowej
Przenajdroższej Krwi Chrystusa.
6. PZC jak co roku zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli
o przekazanie 1% podatku na potrzeby Caritas, szczególnie w naszej parafii. Uzyskane
w ten sposób środki zostaną wykorzystane na wsparcie rodzin wielodzietnych
i najuboższych parafian. Wypełniając PIT ważne jest, aby dopisać w zeznaniu
podatkowym: „Darowizna dla Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii Chrystusa Króla
w Tarnobrzegu”.
7. „Bóg zapłać” tym Paniom, które bezinteresownie posprzątały świątynię, bowiem
z wyznaczonego bloku nikt nie podjął dyżuru porządkowego. W tym tygodniu prosimy
o dyżur w świątyni parafian z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 – 24.
8. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
dzieci „Mały Gość Niedzielny”. Ze stolika za ławkami można zabrać sobie jeszcze folderki
kolędowe.
9. Trwają ferie zimowe, zatem dzieciom, młodzieży oraz uczącym ich życzymy dobrego
odpoczynku.

