II NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.01.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. W całym Kościele trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przeżywany w tym roku pod
hasłem: „Życzliwymi bądźmy”. Wszyscy jesteśmy uczniami Chrystusa i w łączności z Nim modlimy
się o rychłe zjednoczenie tych, którzy w Niego wierzą. Dziś o godz. 1730 zapraszamy na wspólne
kolędowanie przy szopce.
2. We wtorek – 21.01. – wsp. św. Agnieszki, dz. m. W tym dniu przypada Dzień Babci, natomiast
w środę Dzień Dziadka. Otoczmy ich naszymi modlitwami, prosząc o potrzebne łaski dla żyjących,
a dla zmarłych o życie wieczne.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
4. W piątek – 24.01. – wsp. Św. Franciszka Salezego, b.dK. – współpatrona Straży Honorowej NSPJ.
O godz. 1730 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi.
5. W sobotę – 25.01. – święto Nawrócenia Świętego Pawła, Apostoła. Zakończenie Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan. O godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko życiu.
6. Przyszła niedziela w Kościele powszechnym obchodzona będzie jako Niedziela Słowa Bożego.
W naszej diecezji w tym dniu przypada również Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. W przyszłą
niedzielę rozpoczęcie nowenny do św. Marii de Mattias przed jej świętem. O godz. 1630 w naszej
świątyni odbędzie się koncert kolęd w wykonaniu dwudziestoosobowej grupy młodych muzyków
- instrumentalistów oraz wokalistów, którzy pracują pod okiem nauczycieli Szkoły Muzycznej Yamaha
w Tarnobrzegu. Podczas koncertu będzie można usłyszeć znane i mniej znane kolędy oraz pastorałki
w niecodziennych aranżacjach. W gronie wykonawców są uczniowie oraz absolwenci LO im. Mikołaja
Kopernika w Tarnobrzegu, LO im. Jana Hetmana Tarnowskiego, byli i obecni wychowankowie Szkoły
Muzycznej Yamaha. Zachęcamy wszystkich do udziału w tym wyjątkowym koncercie.
7. PZC zawiadamia o wznowieniu dostaw artykułów spożywczych w ramach pomocy żywnościowej.
Osoby zainteresowane tą formą pomocy proszone są o dostarczenie skierowania z MOPR w czwartki
w godz. od 1600 do 1700. Jednocześnie informujemy, że 6 lutego o godz. 1500 odbędzie się szkolenie
pn. „Jak nie marnować żywności”, zaś po nim będzie wydawany towar. PZC zwraca się również
z prośbą o ofiary do skarbony „Na chleb św. Antoniego”, bowiem pragniemy również w tym roku
przygotować upominki na Dzień Chorego.
8. W piątek – 24.01. o godz. 1815 w katedrze sandomierskiej podczas Tygodnia Modlitw o Jedność
Chrześcijan odbędzie się wspólna modlitwa przedstawicieli różnych wyznań, a po niej odbędzie się
koncert Chóru Męskiego Kościoła prawosławnego parafii św. Jana Klimaka z Warszawy.
9. „Bóg zapłać” tym parafianom, którzy posprzątali bezinteresownie świątynię za parafian, którzy nie
podjęli dyżuru. W tym tygodniu prosimy o dyżur parafian z całego bloku nr 11 przy ul. Wianek.
10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest „Mały Gość Niedzielny”.
11. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu /od godz. 900 i 1530/
 Poniedziałek – ul. Narutowicza bl. nr 1, 2, 3 oraz Kosmonautów bl. nr 1
 Wtorek – ul. Kosmonautów bl. nr 2 i 3
 Środa – Pl. 1000 – lecia, bl. nr 1, 2, 3, 4
 Czwartek – Pl. 1000 – lecia, bl. nr 5, 6, 7, 8
 Piątek – ul. Wianek bl. nr 11, 10
 Sobota od godz. 900 – ul. Wianek, bl. nr 9
12. Przypominamy, iż kancelaria z racji trwającej kolędy czynna jest w poniedziałek, środę i piątek
bezpośrednio po Mszy wieczornej oraz w sobotę od godz. 800 do 830 .
13. Z bólem pragniemy poinformować, że prawdopodobnie w ubiegłą niedzielę lub poniedziałek
z naszej świątyni został skradziony relikwiarz z relikwiami św. Andrzeja Boboli. Gdyby ktoś miał
jakąkolwiek wiedzę na temat tego świętokradczego aktu, to prosimy o informację. A teraz za
przyczyną św. Andrzeja pomódlmy się wspólnie w duchu wynagrodzenia i z prośbą o Jego
interwencję:
Święty Andrzeju Bobolo! Na drodze Twojego życia natrafiałeś na przeszkody, które stopniowo
pokonywałeś z pomocą ufnej modlitwy. Dzięki niej rozpoznawałeś znaki otrzymywane od Boga,
a przeszkody stawały się stopniami na drodze w ślad za Jezusem. Oto stajemy wobec trudności,
które przekraczają nasze siły i prosimy wspieraj nas swym orędownictwem, aby nasze problemy
zostały rozwiązane i abyśmy cieszyli się Twoją opieką ku chwale Boga Ojca, który z Synem i Duchem
Świętym panuje na wieki wieków. Amen.

