
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.01.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

 

1. W całym Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wszyscy jesteśmy 

uczniami Chrystusa i w łączności z Nim modlimy się o rychłe zjednoczenie tych, którzy           

w Niego wierzą. Dziś o godz. 17
00

 wieczór kolędowy z naszą Scholą parafialną. Zapraszamy. 

2. W Panamie trwają 34 Światowe Dni Młodzieży. Polecajmy w modlitwie Ojca św. oraz 

młodych. W sobotę 26 stycznia w parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli odbędzie się 

diecezjalne czuwanie młodzieży z Ojcem św. Franciszkiem. Rozpoczęcie o godz. 18
00

.  

3. Jutro – 21.01. – wsp. św. Agnieszki, dz. m. Jutro przypada Dzień Babci, natomiast                        

we wtorek  Dzień Dziadka. Otoczmy ich naszymi modlitwami, prosząc o potrzebne łaski dla 

żyjących, a dla zmarłych o życie wieczne. 

4. W środę o godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.  

5. W czwartek  – 24.01. – wsp. Św. Franciszka Salezego, b.dK. – współpatrona Straży 

Honorowej NSPJ. O godz. 17
30

 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. 

6. W piątek – 25.01. – święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła. Zakończenie Tygodnia 

Modlitw o Jedność Chrześcijan. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo przebłagalne za 

grzechy przeciwko życiu.  

7. W sobotę – 26.01. – wsp. św. biskupów Tymoteusza i Tytusa. W tym dniu po  Mszy św. 

wieczorowej rozpoczniemy nowennę  do św. Marii de Mattias przed jej świętem, które 

przypada 4 lutego. O godz. 21
00

 odbędzie się comiesięczny Apel Jasnogórski. Wypiszmy 

nasze intencje i zgromadźmy się przy naszej Matce i Królowej.  

W sobotę o godz. 14
00

 w naszym kościele odbędzie się koncert pięknych pieśni 

Bożonarodzeniowych i kolęd w wykonaniu znakomitych i utytułowanych chórów                        

z Cerkwi Prawosławnej z Czernihowa na Ukrainie. Na ten koncert zaprasza Prezydent 

Miasta. Wstęp wolny.  

8. W przyszłą niedzielę przypada Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. Na Mszy św.                  

o godz. 10
30

 kolędował będzie Chór Tarnobrzeski. O godz. 14
00

 spotkanie opłatkowe dla LSO            

i Młodzieżowej Grupy Wolontariackiej „Bogu-mili”. O godz. 17
30

 odbędzie się wspólne 

kolędowanie przy szopce. 

9. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 6 przy al. Niepodległości za pełniony dyżur porządkowy 

w świątyni i ofiarę 150 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7
00

.                

W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z domków przy al. Niepodległości nr 9a, 7 i 5.  

10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest adresowany dla dzieci „Mały Gość 

Niedzielny”. 

11. Fundacja „Ciepło i Serce” zachęca do przekazania 1 % podatku na budowę Hospicjum              

w Tarnobrzegu – Miechocinie. Ulotki wyłożone są na stoliku za ławkami.  

12. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu: /od godz. 15
30

/ 

 Poniedziałek – al. Niepodległości bl. nr 6 oraz domki, tzw. Szeregówka 

 Wtorek ul. 1 Maja bl. nr 7, 10, 12. 

 Środa – ul. Moniuszki bl. nr 3, 5, 13, 15. 

 Czwartek  – ul. Moniuszki bl. nr 17 i ul. Kochanowskiego bl. 2, 4. 

 Piątek – ul. Kochanowskiego bl. nr 6, 12. 

 Sobota /od godz. 9
00

/ – ul. Mickiewicza – domki oraz bl. nr 38. Również w sobotę 

odwiedzimy tych parafian, którzy byli nieobecni w czasie wyznaczonym, a pragną 

przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską. Prosimy zatem o zgłoszenie swego adresu 

do czwartku.  

12. Kancelaria czynna w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek bezpośrednio po Mszy 

św. wieczornej oraz w sobotę od 8
00

 - 8
30

. 


