
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 12.01.2020.  
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. Dzisiejsza niedziela – Święto Chrztu Pańskiego, kończy okres Narodzenia Pańskiego. 
Tradycyjnie jednak do Święta Ofiarowania Pańskiego śpiewamy kolędy i adorujemy Boże 
Dziecię w szopce. Wspominając chrzest Pana Jezusa, myślimy także o naszym osobistym 
chrzcie, który uczynił nas dziećmi Boga i Kościoła. Pamiętajmy w modlitwie o naszych 
rodzicach, chrzestnych, kapłanach i wszystkich, którzy mieli wpływ na przekazywanie nam 
wiary. Dzisiaj o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne. 
2. Jutro w liturgii rozpoczyna się okres zwykły. Z racji 13 dnia miesiąca Msza św. wieczorna 
o Matce Bożej Fatimskiej, po niej  modlitwa różańcowa w intencji zmarłych polecanych  
w wypominkach. 
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.   
4. W piątek – 17.01. – wsp. św. Antoniego, op. W tym dniu przeżywać będziemy  
comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Rozpoczęcie Godzinkami o godz. 1730, 
następnie Msza św. w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, koronka                                  
i błogosławieństwo figurką Dzieciątka Jezus.  
5. W sobotę – 18.01. – rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.  
6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1030 z kolędami wystąpi Chór tarnobrzeski. 
7. Serdecznie dziękujemy tym parafianom z bloków przy Pl. 1000 - lecia,  którzy chętnie 
przyjęli dzieci z grupy „Kolędnicy Misyjni” i złożyli ofiarę na cele misyjne. Kolędujące 
dzieci zebrały ok. 500 zł. Pieniądze te przeznaczone będą na biedne dzieci z Amazonii.  
8.  „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę w II niedzielę miesiąca, jak też za każdą 
ofiarę na rzecz parafii. 
9.  Dziękujemy również parafianom z bl. nr 10 przy ul. Wianek za pełniony dyżur 
porządkowy  w świątyni i ofiarę 280 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę  
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian  z bl. nr 11  
przy ul. Wianek, m. od 1 – 20.  
10.  Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. 
11. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu: 

 Poniedziałek / od 1530/ – ul. Waryńskiego  bl. nr  1, 3 oraz od godz. 1845  bl. nr 2A 

 Wtorek  /od 1530/ – ul. Waryńskiego bl. nr 5, 8 

 Środa /od 1530/ – ul. Waryńskiego, bl. nr 7, 10 

 Czwartek /od 900 i 1530/– ul. Waryńskiego, bl. nr 9, 12  

 Piątek  /od 900 i 1530/ – ul. Waryńskiego bl. nr 14 oraz ul. Armii Krajowej, bl. nr 1 

 Sobota – od godz. 900 ul. Armii Krajowej, bl. nr 2, 3 

12. Przypominamy, iż kancelaria czynna w tym tygodniu w poniedziałek, środę i piątek 

bezpośrednio po Mszy św. wieczornej i w sobotę od godz. 800 do 830.  

 
 


