NIEDZIELA - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO - 02.02.2020.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. W dzisiejsze święto w Polsce kończy się tradycyjny okres śpiewania kolęd, a liturgia po raz ostatni
ukazuje Chrystusa jako Dzieciątko. Zachęcamy, aby dzisiaj rodzice na wzór Maryi i Józefa ofiarowali
swe dzieci Panu Bogu. Dziś Kościół obchodzi Dzień Życia Konsekrowanego, dlatego dziękujmy za
wszystkie osoby poświęcone Bogu i prośmy jednocześnie o nowe powołania do życia
konsekrowanego. Z racji I niedzieli miesiąca, o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana
tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.
2. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO. Jutro będziemy rozbierać świątynię z dekoracji
świątecznych, dlatego prosimy chętnych parafian - mężczyzn i kobiety do pomocy na godz. 900.
3. We wtorek – 04.02. – przypada wsp. św. Marii de Mattias, której relikwie znajdują się w naszej
świątyni. Na Mszę św. wieczorną zapraszamy szczególnie Stowarzyszenie Krwi Chrystusa.
4. W środę – 05.02. – wsp. św. Agaty, dz. m. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z comiesięcznym nabożeństwem do Przeczystego Serca Św. Józefa, Opiekuna Pana Jezusa
i Oblubieńca NMP. Zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie wprowadzonym od tego roku.
5. W czwartek – 06.02. – wsp. Świętych Męczenników Pawła Miki i Towarzyszy. Jest to I czwartek
miesiąca, dlatego o godz. 1700 Godzina Święta.
6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach z rejonu ks. Proboszcza
i ks. Tomasza. Odwiedziny chorych z rejonu ks. Grzegorza odbędą się wyjątkowo w sobotę od godz.
900. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy
św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ oraz grupy wolontariackiej „Bogu-mili”.
7. W przyszłą niedzielę – II miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone szczególnie na zimowe
ogrzewanie kościoła.
8. W dniu 11 lutego z racji wspomnienia NMP z Lourdes będziemy obchodzić XXVIII Światowy
Dzień Chorego. Diecezjalne obchody odbędą się w Sandomierzu w kościele seminaryjnym.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 1000. W naszej świątyni o godz. 1500 odprawiona będzie Msza św. dla
wszystkich chorych, niepełnosprawnych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia.
Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę. Jak co roku pragniemy na znak naszej pamięci przekazać
chorym, szczególnie tym, którzy nie mogą opuszczać swoich mieszkań skromny upominek, dlatego
PZC zwraca się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy i złożenie w tym tygodniu ofiary na ten cel do
skrzynki „Na chleb św. Antoniego”.
9. W przyszłą niedzielę – 9 lutego w parafii Miłosierdzia Bożego na Dzikowie o godz. 1900 odbędzie
się Koncert Ewangelizacyjny, który poprowadzą członkowie muzycznego polsko – szkockiego
projektu TYLKO JEZUS. Szczegóły na plakacie.
10. Fundacja „Ciepło i Serce” parafii MBNP zwraca się z prośbą o przekazanie 1 % podatku na
budowę Hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie. Szczegóły na wyłożonych ulotkach.
11. Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu ostrzegają osoby starsze przed oszustwami
działającymi metodą na „wnuczka”, „fałszywego policjanta” czy „prokuratora”. Proceder
przestępców zawsze inicjowany jest rozmową telefoniczną do wybranej osoby z prośbą o udzielenie
szybkiej pomocy finansowej i w ten sposób od swoich ofiar wyłudzają pieniądze znacznej wartości.
Zatem pamiętajmy, że po pierwsze: policjanci nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych
czynnościach i nigdy nie żądają żadnych pieniędzy, po drugie: informujmy Policję o każdym
podejrzanym przypadku wyłudzenia pieniędzy.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 80
zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. Dziękujemy również Paniom,
które z potrzeby serca pomagały w sprzątaniu świątyni. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z bloku nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 20.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

