
III NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.01.2019.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca stycznia, przeżywana w naszej diecezji jako Parafialny Dzień Życia 
Konsekrowanego. Dziękujemy Bogu za wszystkie powołania z naszej parafii i prosimy, aby nie zabrakło 
z naszej wspólnoty osób gotowych poświęcić swe życie Panu Bogu i ludziom. O godz. 1730 wspólne 
kolędowanie przy szopce, na które serdecznie zapraszamy. O godz. 1755 nowenna do św. Marii de 
Mattias przed jej świętem. Dzisiaj o godz. 1800 na Zamku Tarnowskich w Dzikowie odbędzie się 
koncert pieśni żydowskich z racji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Szczegóły na plakacie. 
2. Jutro – 28.01. – wsp. św. Tomasza z Akwinu, k., dK. Po Mszy św. wieczornej spotkanie 
Duszpasterstwa Nauczycieli. Zapraszamy nauczycieli czynnych i emerytowanych do udziału                               
w spotkaniach tego duszpasterstwa. 
3. W środę o godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie PZC. 
4. W czwartek – 31.01. – wsp. św. Jana Bosko, k. Z racji Jubileuszowego Roku 150 – lecia istnienia 
Straży Honorowej na polskiej ziemi, w czwartki przed I piątkiem odbywać się będą dodatkowe 
nabożeństwa Godziny Świętej, bowiem za udział w niej w tym roku można zyskać odpust 
jubileuszowy. Zapraszamy zatem w czwartek na to nabożeństwo o godz. 1700.  
5. W I piątek miesiąca lutego od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach z rejonu ks. 
Proboszcza i ks. Grzegorza. Odwiedziny w rejonie ks. Tomasza odbędą się w Dniu Chorych - 11 lutego. 
O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. 
spotkanie Straży Honorowej NSPJ. 
6. W sobotę  - 02.02. - przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli MB Gromnicznej. Jest to  XXIV 
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Taca z tego dnia przeznaczona jest na klasztor Sióstr 
Klarysek w Sandomierzu. Msze św. będą sprawowane o godz.: 700, 900, 1630 i 1800. Na każdej Mszy 
św. poświęcenie świec gromnicznych. Zachęcamy, aby w to święto rodzice dokonali aktu ofiarowania 
swoich dzieci Panu Bogu. Na Mszy św. o godz. 1630  zgromadzą się dzieci klas III przygotowujące się 
do I Komunii św.  wraz ze swymi rodzicami. Po Mszy św. o godz. 1800 nabożeństwo pierwszo 
sobotnie. O godz. 1730 spotkanie KPRM. 
7. W przyszłą niedzielę - I miesiąca o godz. 1710 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic 
różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne. 
8. Informujemy kandydatów do bierzmowania, że spotkania formacyjne odbędą się dla nich po 
feriach zimowych w ostatnim tygodniu lutego.  
9. Ponieważ zbliża się Dzień Chorego, pragniemy jak co roku na znak naszej pamięci przekazać chorym 
z naszej parafii skromny upominek, dlatego PZC zwraca się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy                           
i złożenie ofiary na ten cel do skarbony „Na chleb św. Antoniego”. 
10. „Bóg zapłać” parafianom z domków przy Al. Niepodległości nr 9a, 7 i 5 za pełniony dyżur 
porządkowy i ofiarę 310 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym 
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z domków  przy Al. Niepodległości nr 3 i 1.  
11. Wczoraj zakończyliśmy wizytę duszpasterską w parafii. Pragniemy bardzo gorąco podziękować 
wszystkim tym parafianom, którzy życzliwie przyjmowali nas po kolędzie i rozumieją, iż wizyta 
duszpasterska jest w pewnym sensie wyznaniem wiary i znakiem identyfikacji z parafią, która jest 
cząstką Chrystusowego Kościoła. Dziękujemy wszystkim przyjmującym nas „po kolędzie” za sugestie, 
uwagi, wspólne rozmowy i troskę o sprawy duchowe i materialne. Serdeczne „Bóg zapłać” składamy za 
ofiary złożone z racji kolędy, a przeznaczone na spłatę parafialnego zadłużenia zaciągniętego z racji 
remontu świątyni. Dziękuję również księżom współpracownikom za miesięczny trud kolędowania.  
Przy tej okazji przypominamy w skrócie przepisy Kościoła odnośnie przynależności do parafii, ponieważ 
zdarzają się pewne sytuacje niejasne. Mianowicie zamieszkując w danej parafii na czas dłuższy, czyli 
powyżej 3 miesięcy, stajemy się jej członkami tymczasowymi, zaś w przypadku pobytu powyżej 6 
miesięcy stajemy się parafianami na stałe. Dlatego zaleca się, aby zgłosić fakt zamieszkania w kancelarii 
parafialnej lub podczas wizyty duszpasterskiej, by w ten sposób załatwić sprawy swej faktycznej 
przynależności do parafii.   
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest czasopismo dla młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania „Droga”, miesięcznik rodzin „Nasza Arka”, a do „Gościa Niedzielnego” dołączona jest 
płyta z filmem „Bóg nie umarł 2”. 


