V NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.02.2021. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Jutro Msza św. wieczorna i nabożeństwo w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
3. We wtorek o godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
Zapraszamy na nie szczególnie osoby, które przyjęły szkaplerz św. Michała Archanioła.
4. W środę – 10.02. – wsp. św. Scholastyki, dz. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Dzieła dla Intronizacji NSPJ.
5. W czwartek – 11.02. – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to XXIX Światowy
Dzień Chorego. Diecezjalne obchody odbędą się w kościele Świętego Ducha
w Sandomierzu. W naszej świątyni o godz. 1430 odprawiona będzie Msza św. dla chorych
i niepełnosprawnych. Po niej odbędzie się nabożeństwo i błogosławieństwo lurdzkie.
Zapraszamy zatem chorych i starszych do wspólnej modlitwy. Ten dzień to także okazja, aby
okazać szczególne zatroskanie chorym. Prosimy o zgłoszenie do środy chorych, którzy
pragną odwiedzin kapłana w mieszkaniach, bowiem chcemy odwiedzić ich z posługą
sakramentalną, zachowując zasady sanitarne. Natomiast nie będzie teraz odwiedzin chorych
przez wolontariuszy PZC, jeśli nie będzie poważnych przeszkód, to odwiedzą oni chorych
z przygotowanym upominkiem przed świętami wielkanocnymi.
W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC, a po Mszy św.
spotkanie SKC.
6. W piątek o godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.
7. W sobotę z racji 13 dnia miesiąca Msza św. wieczorna o Matce Bożej Fatimskiej
i modlitwa różańcowa.
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Na wszystkich
Mszach św. kierowane będą zaproszenia na kolejny cykl katechez, które głoszone będą
w Wielkim Poście. Taca z przyszłej drugiej niedzieli miesiąca przeznaczona będzie na zimowe
ogrzewanie kościoła.
9. Serdecznie dziękujemy tym Parafianom, którzy pomagali bezinteresownie w rozbieraniu
świątyni z dekoracji świątecznych.
10. W przedsionku świątyni wywieszony jest projekt witraży do drugiej nawy bocznej.
Zostały już złożone ofiary na 5 witraży, zatem prosimy jeszcze o wsparcie finansowe
ostatniego szóstego witraża. Dziękujemy serdecznie ofiarodawcom i informujemy, że na
witrażach będą umieszczone zgodnie z życzeniem nazwiska fundatorów.
11. W związku z organizowanym w tym roku Narodowym Spisem Powszechnym Ludności
i Mieszkań trwa nabór na rachmistrzów spisowych. Nabór potrwa do 9 lutego. Więcej
informacji oraz formularze dla kandydatów na rachmistrzów można znaleźć na stronie
internetowej miasta www.tarnobrzeg.pl
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 – 24 za pełniony
dyżur porządkowy w świątyni i ofiarę 210 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku,
m. od 25 – 48.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer wydanego po raz
pierwszy kwartalnika poświęconego św. Józefowi oraz duchowości katolickiej. Zachęcamy
do zapoznania się z tym czasopismem, którego tytuł brzmi: „Idźmy do Józefa”. Cena
egzemplarza wynosi 6 zł.

