
III NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.01.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza niedziela to ustanowiona przez papieża Franciszka Niedziela Słowa Bożego. Niech jej 
przeżywanie zachęci nas do czytania i wsłuchiwania się w Słowo Boże, które jest Słowem Życia.             
O godz. 1630  w naszej świątyni odbędzie się koncert kolęd i pastorałek pt. „Podziękuj nie tylko 
kolędą” w wykonaniu grupy młodych muzyków: uczniów i absolwentów liceów im. M. Kopernika, 
im. J. Hetmana Tarnowskiego oraz byłych i obecnych wychowanków Szkoły Muzycznej Yamaha, 
przygotowanych przez nauczycieli z tejże szkoły. Gorąco wszystkich zapraszamy do udziału w tym 
kolędowym koncercie. Przed Mszą się wieczorną rozpoczniemy nowennę do św. Marii de Mattias.              
O godz. 2100 zapraszamy na comiesięczny Apel Jasnogórski.  
2. We wtorek – 28.01. – wsp. św. Tomasza z Akwinu, k., dK. 
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie PZC. 
4. W piątek – 31.01. – wsp. św. Jana Bosko, k. 
5. W I sobotę lutego o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św.  nabożeństwo pierwszo sobotnie.  
6. W przyszłą niedzielę – 02.02. – przypada święto Ofiarowania Pańskiego, MB Gromnicznej. Jest to 
XXV Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Taca z tego dnia przeznaczona jest na wspólnotę Sióstr 
Klarysek w Sandomierzu. Na każdej Mszy św. poświęcenie świec gromnicznych. Zachęcamy, by 
rodzice w tym dniu dokonali aktu ofiarowania swoich dzieci Panu Bogu. Na Mszę św. o godz. 1200 
zapraszamy dzieci klas III przygotowujące się do I Komunii św., wraz z rodzicami. Prosimy                              
o przyniesienie z sobą świec. O godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. 
Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne. 
7. Pragniemy poinformować kandydatów do bierzmowania z najstarszej grupy, iż Sakrament 
Bierzmowania odbędzie się dla nich w piątek 29 maja br. na Mszy św. o godz. 1600.  
8. Ponieważ zbliża się Dzień Chorego, pragniemy jak co roku na znak naszej pamięci przekazać chorym 
z naszej parafii skromny upominek, dlatego PZC zwraca się z prośbą o wsparcie tej inicjatywy                           
i złożenie ofiary na ten cel do skarbony „Na chleb św. Antoniego”. Dziękujemy za hojność.  
9. W sobotę 01 lutego o godz. 1900 w kościele OO. Dominikanów w ramach cyklu koncertów „Muzyka 
u Matki Bożej Dzikowskiej” zostanie wykonany Akatyst ku czci Bogurodzicy. Szczegóły na plakatach               
i na stronie internetowej parafii dominikańskiej.  
10.  Z soboty na niedzielę,  1/2 lutego odbędzie się na Jasnej Górze ogólnopolskie, całonocne 
czuwanie modlitewne Wspólnot dla Intronizacji NSPJ. Wyjazd z Tarnobrzega w sobotę o godzinie 1400 
z dworca PKS, powrót w niedzielę, w godzinach porannych. Szczegółowe informacje na plakacie. 
Zapisy u animatorki naszej Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ lub w zakrystii.  
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 11 przy ul. Wianek, kl. II za pełniony dyżur porządkowy w świątyni   
i za ofiarę z tego bloku 410 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym 
tygodniu prosimy o podjęcie dyżuru parafian z bl. nr 1 przy ul. Waryńskiego.  
12. Porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu: 

 Poniedziałek -  od godz. 1630 ul. Wianek, bl. nr 8 

  Wtorek – od godz. 1530  ul. Wianek bl. nr 7 

 Środa – od godz. 1530 ul. Wianek, bl. nr 5 i 6 

 Czwartek – od godz. 1530 ul. Wianek, bl. nr 3 i 4 

 Piątek – od godz. 1530 odwiedziny tych parafian, którzy byli nieobecni lub przeszkodzeni               
w wyznaczonym terminie, a pragną przyjąć kapłana po kolędzie. Prosimy zatem o zgłoszenie 
swego adresu w zakrystii.  

 Sobota – od godz. 900, ul Wianek, bl. nr 1 oraz 2 i zakończenie tegorocznej wizyty.  
13. Przypominamy, iż kancelaria z racji trwającej kolędy czynna jest w poniedziałek, środę i piątek 
bezpośrednio po Mszy św. wieczornej oraz w sobotę od godz. 800 do 830.  
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest czasopismo „Nasza arka”.  
15. Dziś z racji wspomnienia liturgicznego św. Tymoteusza, którego relikwie znajdują się w mensie 
ołtarzowej oddajmy cześć temu Świętemu i pomódlmy się wspólnie modlitwą: Boże, Ty obdarzyłeś 
apostolskimi cnotami świętego Tymoteusza † spraw przez jego zasługi, abyśmy sprawiedliwie i pobożnie żyjąc 
na tym świecie, mogli dojść do niebieskiej ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  


