IV NIEDZIELA ADWENTU – 19.12.2021. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy dziś ostatni dzień rekolekcji adwentowych zawierzając na nowo naszą wspólnotę
parafialną, oddaną 15 lat temu w Akcie Intronizacji Najświętszemu Dzieciątku Jezus, który szczególnie
przemawia do nas w znaku kopii cudownej figurki Praskiego Jezulatka. Dziękujemy o. dr Łukaszowi
Kasperkowi z Zakonu Karmelitów Bosych z Lublina za prowadzenie tych adwentowych rekolekcji, za
trud włożony w ich dobre przeżycie i ukierunkowanie nas do jeszcze większej czci i uwielbienia Bożego
Syna, który dla stał się Człowiekiem - małym Dzieciątkiem. Dziękujemy za przygotowanie nas do
przeżycia tych wielkich tajemnic wiary, które za kilka dni na nowo będziemy przeżywać oraz za
konkretne wskazówki do dobrego, chrześcijańskiego życia. Niech Chrystus Król otacza o. Łukasza swą
opieką w całym jego pełnym oddania kapłańskim i zakonnym życiu. Dziękujemy także wszystkim, którzy
wzięli udział w rekolekcjach i w ten sposób duchowo przygotowali się do Świąt.
Przeżywając Jubileusz 15 – lecia obecności i intronizacji Figurki Najświętszego Dzieciątka Jezus, chcemy
wyrazić wdzięczność wszystkim czcicielom Dzieciątka Jezus za ofiarowane wota, dobroczyńcom za
ofiary na nową szatkę na figurkę Dzieciątka Jezus i wszystkim za różnorakie dary składane
z miłości Dzieciątku Jezus. Z okazji jubileuszu powstała nowa pieśń do Dzieciątka Jezus, dlatego
dziękujemy m. in. p. Bolesławowi Rawskiemu za skomponowanie muzyki do tej pieśni.
Dziś o godz. 1730 Godzinki i Nowenna do Dzieciątka Jezus, w której prosimy o owocne świętowanie
uroczystości Bożego Narodzenia dla całej wspólnoty parafialnej.
2. Zapraszamy do uczestnictwa w ostatnich Mszach św. roratnich, które sprawujemy o godz. 6 30 oraz
do udziału w Nowennie do Dzieciątka Jezus, którą odprawiamy codziennie o godz. 1730.
3. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, spowiadamy od poniedziałku do
piątku rano od godz. 610 i wieczorem do czwartku od godz. 1730 do 1800.
4. Jutro po Mszy wieczornej odbędzie się katecheza przed chrzcielna oraz zbiórka dla LSO.
5. We wtorek i środę 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 w konieczne prace w ubiegłym tygodniu.
6. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
7. W czwartek od godz. 1000 będziemy odwiedzać chorych, tych do których uczęszczamy w pierwsze
piątki oraz chętnych do odwiedzin. Prosimy zatem o zgłoszenie chorych na listę w zakrystii do środy.
8. W piątek – 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. Na tej Mszy św. modlić się
będziemy w intencji Księży Solenizantów Adamów. Również na tej Mszy Roratniej te nieliczne dzieci,
które uczęszczały na tegoroczne Roraty otrzymają upominki.
W Wigilię na Roraty harcerze z drużyny „Wrzosowisko” jak co roku przyniosą nam Betlejemskie Światełko
Pokoju, które będzie można zabrać sobie po Roratach oraz dopołudnia z przedsionka świątyni. Przy tej
okazji harcerze zbierać będą ofiary na potrzeby drużyny.
9. 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 sobotę - Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze św. w tym dniu jak w niedzielę. O godz. 1730
nieszpory Bożonarodzeniowe. Zachęcamy, aby ten dzień przeżyć w duchu wielkiej wdzięczności Bogu za
dar Nowonarodzonego dla nas Jezusa.
10. W niedzielę – 26.12. – święto św. Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Wzorem lat ubiegłych na
wszystkich Mszach św. odbędzie się obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Prosimy, aby chętni
małżonkowie wspólnie uczestniczyli we Mszy św. i odnowili swoje przyrzeczenia. W tym dniu nie będzie
wieczornego nabożeństwa ani Apelu. Taca z tego dnia przeznaczona jest na WSD w Sandomierzu. Na Mszy
św. o godz. 1200 kolędował będzie męski kwartet z Tarnopola na Ukrainie.

11. Dzisiaj można nabyć płytę „Miejskie Kolędowanie”, która powstała z inicjatywy Prezydenta miasta przy
współpracy TDK i tarnobrzeskich parafii, również z udziałem naszej Scholii. Wzbogacona jest ona zdjęciami
szopek z tarnobrzeskich kościołów. Gorąco zachęcamy do ich nabywania, bowiem ofiary składane z tej
okazji wesprą budowę Hospicjum w Tarnobrzegu - Miechocinie. Minimalny koszt płyty to 5 zł.
12. Dzisiaj można również nabyć przed kościołem nową książkę poświęconą osobie zmarłego ks. Michała
Józefczyka. Znajdziemy w niej świadectwa i wspomnienia wielu osób o ks. Prałacie.
13. Dziękujemy serdecznie za przygotowane paczki dla potrzebujących parafian oraz za udział w akcji
„Paczuszka dla maluszka”. Te ostatnie prosimy złożyć do Świąt.
14. Przypominamy, że tegoroczna „kolęda” odbędzie się w dwojakiej formie, czyli na zaproszenie kapłana
do mieszkań oraz w formie spotkań kolędowych w kościele. Pierwsza z nich odbędzie się w dniach 28 –
30 grudnia i prosimy chętnych do takiej formy o zapisanie się na listę w zakrystii do 24 grudnia, druga zaś
odbędzie się w styczniu. Szczegóły podamy w najbliższych dniach.
15. Bóg zapłać parafianom z bl. nr 10 przy ul. Wianek za pełniony dyżur w świątyni oraz ofiarę 100 zł.
Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w czwartek o 630. W tym tygodniu prosimy o dyżur w świątyni
parafian z bl. nr 11 przy ul. Wianek. Prosimy o posprzątanie po Mszy porannej jutro i w Wigilię.
16. 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” oraz
„Małego Gościa Niedzielnego”

