II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – 05.01.2020.
OGŁOSZENIADUSZPASTERSKIE.
1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. O godz. 1700 wspólnym kolędowaniem ze Scholą parafialną rozpocznie
się spotkanie opłatkowe dla wszystkich wspólnot istniejących przy naszej parafii. Po nim odbędzie się
nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej odbędą się
bezpłatne porady prawne. Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli nie będzie Mszy św. o godz. 1600.
2. Jutro – 06.01. – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Porządek Mszy św. niedzielny, nie będzie Mszy św.
o godz. 1600. Na każdej Mszy św. poświęcenie kadzidła i kredy. Tą właśnie poświęconą kredą zgodnie
z tradycją kreślimy na drzwiach naszych mieszkań pierwsze litery Trzech Mędrców i bieżący rok. Ten znak
świadczy o naszej wierze, o pragnieniu nieustannego szukania Chrystusa i radości z Jego odnalezienia. Jutro
naszą szczególną modlitwą otoczymy misjonarzy i misjonarki. Taca jutrzejsza przeznaczona jest na misje. Po
Mszy św. o godz. 1030 wyruszymy w VIII Tarnobrzeskim Orszaku Trzech Króli na Plac B. Głowackiego,
gdzie o godz. 1200 odbędzie się miejski Pokłon Świętej Rodzinie oraz wspólne kolędowanie. Wszystkich
parafian, najlepiej całe rodziny serdecznie zapraszamy do udziału i prosimy o ubranie czegoś w kolorze
niebieskim. Każdy z uczestników otrzyma koronę. Uczestniczące w Orszaku dzieci mogą wędrować we
własnoręcznie wykonanych koronach. Na Placu Bartosza Głowackiego będzie możliwość nabycia tradycyjnych
„Szczodraków”. Dochód ze sprzedaży „Szczodraków” organizatorzy, czyli Stowarzyszenie Dolina Smaku
przeznaczy na rzecz chorych dzieci. Również podczas Orszaku zbierane będą ofiary na rzecz szkoły
podstawowej w Bani Taghlib w Syrii.
3. We wtorek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Od tego roku w każdą II środę
miesiąca o godz. 1800 odprawiana będzie Msza św. wynagradzająca za grzechy, po niej będzie ucałowanie
relikwii św. Andrzeja Boboli i spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W czwartek o 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. Po Mszy św. ucałowanie relikwii
św. Marii de Mattias i spotkanie Wspólnoty SKC.
6. W piątek o godz. 1500 odbędzie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
7. W sobotę o godz. 1900 w naszej świątyni odbędzie się w ramach IX Żeglarskiej Kolędy,
koncert p. Marcina Stycznia. Pan Marcin jest znanym polskim wokalistą, gitarzystą, autorem tekstów,
dziennikarzem i telewizyjnym lektorem. W swej karierze muzycznej współpracował m.in. z Ernestem
Brylem. Wykonuje muzykę poetycką, chrześcijańską oraz utwory Leonarda Cohena. Bardzo serdecznie
zapraszamy wszystkich na ten piękny i nastrojowy koncert. Wstęp wolny.
8. W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego.
Ofiary składane na tacę w II niedzielę miesiąca przeznaczone będą szczególnie na zimowe ogrzewanie kościoła
oraz budynków parafialnych. O godz. 1130 w kościele na Serbinowie odbędzie się diecezjalne spotkanie
Kolędników Misyjnych, a po Mszy św. o godz. 1800 w parafii św. Barbary odbędzie się opłatkowe dla
wszystkich wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie.
9. We wtorek, środę i czwartek po południu dzieci z Parafialnej Świetlicy jako Kolędnicy Misyjni,
odwiedzą w tym roku parafian z bloków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 przy Pl . 1000 – lecia, ze specjalnym misyjnym
programem kolędowym. Przyjmijmy ich chętnie, dzieląc się dowolnymi ofiarami, które przeznaczone będą
dla ubogich dzieci w Amazonii.
10. W czwartek – 9 stycznia w ramach finału Choinka Życzeń, w kościele na Serbinowie o godz. 1730 odbędzie
się charytatywny koncert Mieczysława Szcześniaka z zespołem.
11. Rycerze Kolumba dziękują wszystkim, którzy włączyli się w świąteczną akcję "Paczuszka dla Maluszka"
i przygotowali paczuszki dla małych dzieci będących w potrzebie. Zostały one podzielone dla dwóch
ośrodków: Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach, oraz Ośrodek
Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem.
12. „Bóg zapłać” tym osobom, które kolejny raz z sprzątały świątynię za parafian z wyznaczonego bloku. Tym
razem prosimy o dyżur porządkowy parafian z całego bloku nr 10 przy ul Wianek.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest styczniowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.
14. PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ W TYM TYGODNIU:
 Wtorek – / od godz. 1530/ ul. Kochanowskiego, bl. nr 6 i 12 oraz ul. Moniuszki bl. nr 3 i 5

 Środa – ul. Moniuszki, bl. nr 13, 15, 17
 Czwartek – ul. 1 Maja, bl. nr 7, 10, 12
 Piątek – al. Niepodległości – Szeregówka oraz bl. nr 4 i 6
 Sobota - od godz. 900, ul . Waryńskiego bl. nr 2, 4, 6
15. Ze względu na kolędę kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy św. wieczorowej w poniedziałki, środy
i piątki oraz w sobotę od godz. 800 do 830.

