
IV NIEDZIELA ADWENTU – 19.12.2020.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dziś ostatnia niedziela Adwentu. Święta Bożego Narodzenia naprawdę blisko. Zadbajmy o to, by 
godnie wejść w przeżywanie Uroczystości Bożego Narodzenia. O godz. 1730 Godzinki do Dzieciątka 
Jezus i Nowenna przed Bożym Narodzeniem, w której prosimy o owocne świętowanie tej 
uroczystości dla całej wspólnoty parafialnej. O godz. 1500 zbiórka dla LSO.  
2. Zapraszamy do uczestnictwa w ostatnich Mszach św. roratnich, które sprawujemy o godz. 630 
oraz w Nowennie do Dzieciątka Jezus, którą odprawiamy do środy o godz. 1730. 
3. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, spowiadamy od poniedziałku do 
czwartku rano od godz. 600 i wieczorem do środy od godz. 1700 do 1800.  
4.Jutro i we wtorek będziemy przygotowywać świątynię do świąt. Prosimy chętne osoby o pomoc                 
w zamierzonych pracach dekoracyjno - porządkowych, które rozpoczynamy od godz. 900. Dziękujemy 
tym, którzy już włączyli się konieczne prace w ubiegłym tygodniu.  
5. Jutro po Mszy św. wieczornej, o godz. 1845  odbędzie się katecheza przed chrzcielna. 
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. W środę harcerze 
dostarczą Betlejemskie Światełko Pokoju, dlatego w czwartek po Roratach do godzin popołudniowych 
będzie można zabrać sobie to wyjątkowe światełko do domów. 
7. W czwartek – 24.12. - Wigilia Bożego Narodzenia, wsp. św. Adama i Ewy.  O godz. 630 ostatnia       
w tym roku Msza św. Roratnia, a po niej zakończenie Nowenny do Dzieciątka Jezus. Również na tej 
Mszy św. Roratniej te nieliczne dzieci, które uczęszczały na tegoroczne Roraty otrzymają upominki.  
8. Liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy rozpoczniemy od Mszy św. sprawowanej                         
o północy, tzw. Pasterki. Wcześniej w naszych domach spożyjemy wieczerzę wigilijną. Niech ten 
dzień wigilijny będzie okazją do wyrażenia wzajemnej miłości, do pojednania w naszych rodzinach   
i sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura Pisma św.                             
o Narodzeniu Pana Jezusa, łamanie się opłatkiem i wspólny śpiew kolęd. Zachęcamy do zachowania 
tradycyjnego postu. Pamiętajmy o ludziach samotnych i biednych. Pamięcią ogarnijmy tych, którzy 
od nas odeszli do wieczności, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili. Taca z Pasterki 
przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.  
9. W piątek - Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. w tym dniu jak w niedzielę oraz wyjątkowo 
dodatkowa Msza św. o godz. 1600. O godz. 1730 nieszpory Bożonarodzeniowe. Zachęcamy, aby ten 
dzień przeżyć w duchu wielkiej wdzięczności Bogu za dar Nowonarodzonego dla nas Jezusa. 
10. W sobotę  – 26.12. – święto św. Szczepana, dk. i pierwszego męczennika. Porządek Mszy św. 
niedzielny. W tym dniu nie będzie wieczornego nabożeństwa ani Apelu. Taca z tego dnia 
przeznaczona jest na WSD w Sandomierzu.  
11. Przyszła niedziela to święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa.  Wzorem lat ubiegłych na 
wszystkich Mszach św. odbędzie się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Prosimy, aby              
w tym dniu chętni małżonkowie wspólnie uczestniczyli we Mszy św. i odnowili swoje przyrzeczenia.   
12. Wspólnota Dzieła dla Intronizacji NSPJ zachęca, aby w okresie od 25 grudnia do 3 stycznia odnowić                      
w naszych rodzinach Akt Intronizacji NSPJ. Tekst tego Aktu znajduje się w rozprowadzanych okolicznościowych 
książeczkach lub można go sobie zabrać ze stolika.  
13. Kuria Diecezjalna zachęca do włączenia się w akcję pomocy świątecznej dla mieszkańców placówek 
opiekuńczych z terenu naszej diecezji. Do wtorku można złożyć w zakrystii nowo zakupione rzeczy takie  jak: 
kołdry, poduszki, koce, pościel, czapki, rękawiczki, skarpety.  
14. MOPR w Tarnobrzegu informuje że jest realizowany program „Wspieraj Seniora”, adresowany do osób od 
70 roku życia wzwyż, w związku z zagrożeniem koronawirusem. Pomoc ta polega na zakupie i dostarczeniu 
koniecznych artykułów spożywczych oraz środków higieny. Zgłoszenie do programu można dokonać dzwoniąc 
na numer infolinii: 22 505 11 11. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  
15. Dziękujemy za hojność i przygotowane paczki żywnościowe adresowane do osób potrzebujących z naszej 
parafii oraz za Paczuszki dla Maluszka, które przekażemy dla dzieci i samotnych matek.  
16. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 12 przy ul. 1 Maja za pełniony dyżur w świątyni oraz ofiarę 300 zł. 
Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o 630. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni parafian 
z bl. nr 4 przy al. Niepodległości. Prosimy o posprzątanie w środę po Mszy porannej.  
17. Dziś i w kolejne dni można w świątyni lub zakrystii nabywać opłatki wigilijne i świece Caritas. Zachęcamy 
także do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się”.  


