
I NIEDZIELA ADWENTU – 29.11.2020.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. List ks. biskupa Ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza /załącznik/ 
2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent i nowy Rok Liturgiczny, który przeżywany będzie pod 
hasłem „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Rozpoczynający się Adwent ma podwójny charakter: 
przygotowuje nas do Świąt Bożego Narodzenia oraz kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście 
Chrystusa na końcu świata. Z tych dwóch powodów Adwent jest czasem radosnego, ale i pobożnego 
oczekiwania. W wystosowanym na Adwent apelu biskupi polscy piszą, że: …„tegoroczny Adwent będzie 
wyjątkowy, bowiem pandemia zmieniła nasz codzienny sposób funkcjonowania również w wymiarze 
duszpasterskim i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk i niepewność. W wielu już zostawiła 
trudne doświadczenie choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby…” Dlatego biskupi zachęcają abyśmy                          
w nadchodzącym czasie otworzyli nasze serca na nadzieję, którą przynosi Chrystus i wykorzystali ten czas na 
przemianę nas, naszych rodzin i naszej ojczyzny.  
Dziś o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe za zmarłych polecanych w wypominkach i rozpoczęcie Nowenny 
przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP. 
3. Dziś rozpoczyna się Ogólnopolska Akcja Adwentowa – „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2020”, 
przez którą Caritas przychodzi z pomocą dzieciom najbardziej potrzebującym. Zachęcamy do zakupienia 
wigilijnej świecy, by w ten sposób wesprzeć to dzieło miłosierdzia. Świece będą rozprowadzane przez PZC.  
4. Od jutra w dni powszednie o godz. 630 sprawowana będzie Msza św. Roratnia, która dla wielu 
katolików ma szczególne znaczenie w duchowym przeżyciu Adwentu. Przed Roratami o godz. 610 
śpiewane będą Godzinki do NMP. Serdecznie zapraszamy do udziału w Roratach dzieci, młodzież 
oraz dorosłych. Prosimy, aby przychodzić na Roraty z lampionami. Dzieci, które będą uczestniczyć                       
w Roratach, w Wigilię otrzymają nagrody i będą mogły wylosować na własność figurkę Dzieciątka Jezus oraz 
Matki Bożej. 
5. Jutro przypada święto św. Andrzeja, Apostoła. O godz. 1730 ostatnie  nabożeństwo wypominkowe, 
podczas którego polecać będziemy zmarłych tarnobrzeskich nauczycieli.  
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najśw.  Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba.  
7. W czwartek – 03.12. – wsp. św. Franciszka  Ksawerego, k. Jest to Dzień Misyjny. Pamiętajmy                                      
w modlitwach o misjonarzach duchownych i świeckich. Z racji I czwartku miesiąca o 1700 Godzina Święta 
z modlitwą o powołania do służby Bożej w Kościele.   
8. W piątek – 04.12. – wsp. św. Barbary, dz. m. – patronki górników i hutników. Uroczystość odpustowa   
w parafii św. Barbary. Jest to dzień modlitw i pamięci o bezrobotnych. W I piątek miesiąca nie będzie 
odwiedzin chorych w mieszkaniach. Chorych, którzy będą chcieli przyjąć kapłana odwiedzimy w ogłoszony 
w późniejszym terminie dzień przed świętami Bożego Narodzenia. O godz. 1700 wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i możliwość spowiedzi św. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej NSPJ. Na Mszy św. 
wieczornej nastąpi obrzęd błogosławieństwa opłatków wigilijnych. W tym roku nie będziemy roznosić 
opłatków do mieszkań z racji epidemii, natomiast będzie je można nabyć w kościele od następnej 
niedzieli.  
9. W I sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej wystawienie Najświętszego Sakramentu, medytacja                        
i modlitwa różańcowa.  
10. W przyszłą – drugą niedzielę Adwentu przypada Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na  
Wschodzie. O godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Z racji 
wspomnienia św. Mikołaja nie będzie w tym roku wspólnego mikołajowego spotkania, natomiast 
dzieci i młodzież przynależące do parafialnych grup oraz dzieci ze Świetlicy Parafialnej otrzymają 
upominki poprzez swych opiekunów. Od przyszłej niedzieli rozpocznie się w naszej parafii doroczna 
akcja charytatywna „Adwentowe drzewko dobroci” oraz kontynuowana będzie akcja „Paczuszka dla 
maluszka”.  
11. Od dzisiaj na Facebook Diecezji Sandomierskiej oraz kanale You Tube o godz. 1900 transmitowana będzie 
Nowenna z kaplicy Sióstr Służek NMP Niepokalanej z Sandomierza, podczas której modlić się będziemy                 
w naszej diecezji  o zdrowie dla ks. Biskupa, wszystkich chorych oraz o potrzebne siły dla służby zdrowia, 
która opiekuje się chorymi i walczy z pandemią. 
12. Serdecznie dziękujemy jednej osobie z wyznaczonych mieszkań bloku nr 7 przy ul. 1 Maja za sprzątanie 
świątyni i ofiarę 20 zł. Msza św. w intencji tej rodziny w środę o godz. 630. W tym tygodniu prosimy o dyżur 
porządkowy parafian z tego samego bloku, kl. 3, 4 i 5. Dziękujemy również za wszelkie prace wykonane dla 
parafii oraz za każdą złożoną na utrzymanie parafii ofiarę.  
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest kalendarz na 
przyszły rok, natomiast do „Niedzieli” płyta z rekolekcjami przygotowującymi do Aktu Oddania się Matce 
Bożej.  


