VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 05.06.2011. – UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w całym Kościele Polskim przeżywamy IV Święto Dziękczynienia Bożej
Opatrzności w tym roku szczególnie za beatyfikację Jana Pawła II. Po Mszy św. można
złożyć ofiarę na Centrum Opatrzności Bożej w Warszawie. Dziś o godz. 1650 kolejny wykład
maryjny, a po nim nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Przeżywając miesiąc czerwiec codziennie modlimy się słowami Litanii oddając cześć
Sercu Pana Jezusa oraz przygotowujemy się duchowo do uroczystości Zesłania Ducha
Świętego.
3. W środę – 08.06. – wsp. Św. Jadwigi Królowej. Uroczystość odpustowa w parafii Cygany.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem do Serca Pana Jezusa, którą
poprowadzi w tym dniu Straż Honorowa NSPJ. Po Mszy św. wieczorowej spotkanie dla
scholii parafialnej.
4. W piątek – 10.06. – wsp. bł. Bogumiła, b. O godz. 1500 rozpocznie się Nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia, które zakończy się Mszą świętą o Bożym Miłosierdziu. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. O godz. 16 30 spotkanie
dla dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus, a o godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM.
5. W sobotę – 11.06. – wsp. św. Barnaby, Ap. Z racji 12 rocznicy spotkania
z Namiestnikiem Chrystusowym, dziś bł. Janem Pawłem II, w Sandomierzu odbędzie
się spotkanie przedstawicieli Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich z terenu naszej
diecezji. Rozpoczęcie o godz. 1500 na Placu Papieskim. Chętni do udziału w tym spotkaniu
proszeni są o zgłoszenie się do zakrystii.
6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu
wielkanocnego. Taca z przyszłej II niedzieli miesiąca przeznaczona będzie szczególnie na
spłatę kolejnej raty za wykonane konfesjonały.
7. Informujemy, iż ostatnie w tym roku szkolnym spotkania w ramach przygotowania do
bierzmowania dla klas I i II gimnazjum odbędą się w przyszłym tygodniu.
8. Zakończyło się definitywnie dzieło Nawiedzenia Rodzin naszej parafii przez Matkę Bożą
w kopii obrazu Jasnogórskiego. Nawiedzenie trwało 92 tygodnie, czyli prawie 2 lata.
Matkę Bożą w Jej Jasnogórskim Wizerunku przyjęło 2/3 rodzin. Ufamy, iż to
Nawiedzenie naszych rodzin i mieszkań przez Maryję umocniło nas w wierze, miłości
oraz wzajemnej jedności.
9. W nawie bocznej przy Dzieciątku Jezus zostały zamontowane gablotki na wota, które
z wdzięczności zostały złożone Jezusowi za otrzymane łaski. Gdyby ktoś chciał złożyć takie
wartościowe wota z podziękowaniem Dzieciątku Jezus, to prosimy o ich ofiarowanie.
10. Na tablicy ogłoszeń znajdują się zaproszenia do udziału w organizowanych
pielgrzymkach: 18 czerwca do Częstochowy, 3 lipca na Święty Krzyż oraz 10 lipca do
Częstochowy.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 14 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-15 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i złożoną ofiarę 190 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m.
od 16 – 30.
12. Zwracamy się z gorącą prośbą do parafian, którzy mają kwiaty na działkach
o ofiarowanie ich do przystrojenia świątyni na okres letni.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Zostały także wydrukowane
parafialne śpiewniczki z pieśniami eucharystycznymi z myślą o wykorzystaniu ich podczas
procesji Bożego Ciała i w czasie Oktawy. Można je nabyć pod chórem przy prasie.

