UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 03.06.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś cały Kościół w Polsce przeżywa V Dzień Dziękczynienia Opatrzności Bożej za dar życia
i rodzinę. Dzisiaj po Mszach świętych można złożyć ofiary do puszek na Centrum Opatrzności Bożej
w Warszawie. Na stoliku wyłożone są foldery, które można sobie zabrać. W naszym mieście Mszą Świętą
o godz. 1300 na Placu Bartosza Głowackiego rozpocznie się dziś Marsz dla Życia i Rodziny. Przejdzie
on ul. Sienkiewicza i Dąbrowskiej na boisko przy szkole nr 10, gdzie odbędzie się Piknik Rodzinny.
Zachęcamy całe rodziny i wszystkich chętnych do udziału w Marszu, by w ten sposób jednoczyć się
z uczestnikami Światowego Kongresu Rodzin w Mediolanie oraz stanąć w obronie życia
i zagrożonych współczesnych rodzin. Dziś z racji I niedzieli miesiąca o godz. 1650 wykład o cudach
eucharystycznych, a po nim nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.
2. Trwa miesiąc czerwiec, w którym czcimy szczególnie Najświętsze Serce Jezusa. Codziennie oddajemy
cześć Bożemu Sercu śpiewając litanię do Serca Jezusa.
3. Jutro w kościele na Serbinowie o godz. 1930 rozpocznie się Wieczór Uwielbienia.
4. We wtorek – 05.06. – wsp. św. Bonifacego, b. m.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem czerwcowym. Po Mszy św.
spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
6. W czwartek – 07.06. – przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Porządek Mszy św. w tym dniu: 730, następnie centralna Msza św. o godz. 900, po której wyruszymy
w procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami naszej parafii, tj. al. Niepodległości, gdzie przy
MOSIR-ze będzie I ołtarz, dalej ul. Mickiewicza, gdzie będzie II ołtarz, następnie ul. Moniuszki,
1 Maja, gdzie przy Sezamie będzie III ołtarz, dalej ul. Skalna Góra, gdzie przy kościele będzie IV ołtarz
i zakończenie procesji. Bezpośrednio po procesji ok. godz. 1115 będzie Msza św., natomiast nie będzie
Mszy św. o godz. 1200. Ponieważ jest to I czwartek miesiąca, o godz. 1700 Godzina Święta i krótkie
spotkanie SKC. O godz. 1800 ostatnia Msza św. Prosimy serdecznie wspólnoty parafialne, parafian
z mieszkań przy planowanych ołtarzach i wszystkich chętnych o przygotowanie ołtarzy
i przyozdobienie ich kwiatami. Prosimy tych parafian, którzy posiadają kwiaty na działkach, aby je
ofiarowali do ołtarzy i przynieśli do środy. Zachęcamy dziewczynki do sypania kwiatów, a chłopców do
dzwonienia w czasie procesji. Prosimy także o przystrojenie okien w mieszkaniach na trasie procesji.
7. Przez całą Oktawę z wieczorną Mszą św. łączyć będziemy procesję z Najświętszym Sakramentem
wokół kościoła. Uczestniczmy w nich licznie, oddając cześć Jezusowi Eucharystycznemu.
8. W piątek – 08.06. - wsp. Św. Jadwigi Królowej. Odpust w parafii Cygany. O godz. 1500 rozpocznie się
comiesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zakończone Mszą św. o Bożym Miłosierdziu
i procesją eucharystyczną.
9. W sobotę z racji rocznicy pobytu bł. Jana Pawła II w Sandomierzu, o godz. 900 na Placu Papieskim,
rozpocznie się Diecezjalne Spotkanie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Zachęcamy przedstawicieli
wspomnianych wspólnot do udziału w tymże spotkaniu. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
10. W przyszłą niedzielę – II miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone są szczególnie na prowadzone
prace remontowo – budowlane. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na rzecz parafii.
11. Pragniemy poinformować przy tej okazji, iż zostały zakończone prace związane z renowacją ołtarza
głównego. Koszt prac i materiałów wyniósł 11 tyś. zł. Zapłaciliśmy połowę kwoty, a pozostałe zadłużenie
mamy wyrównać do końca czerwca. Dla uzupełnienia dodamy, iż ołtarz ten został wykonany z kamienia
w 1888 roku w Holandii i przedstawia: u góry sceny symbolizujące dwa sakramenty: pokutę oraz
Eucharystię, niżej symbole Ewangelistów i u dołu postacie protoplastów starotestamentalnego rodu
kapłańskiego: Abrahama, Izaaka, Dawida i Melchizedeka otaczających Serce Jezusa – Jedynego
i Najwyższego Kapłana.
12. W dniu 16 czerwca odbędzie się III Papieski Rajd Rowerowy do Radomyśla n/ Sanem. Wyjazd
o godz. 1000 z pod pomnika bł. Jana Pawła II. Zachęcamy osoby zainteresowane tym Rajdem o zapoznanie
się ze szczegółami na tablicy ogłoszeń.
13. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce Straży Honorowej do Częstochowy w dniu 16 czerwca. Osoby
zapisane prosimy o uzupełnienie danych i dokonanie należnej wpłaty. Również jak co roku zachęcamy do
uczestnictwa w organizowanej pielgrzymce na Święty Krzyż w niedzielę 1 lipca. Zachęcamy szczególnie
SKC oraz rodziny, bowiem odbędzie się tam Diecezjalne Spotkanie Rodzin. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
14. Dziękujemy parafianom z bl. nr 3 przy ul. Kosmonautów za sprzątanie świątyni oraz ofiarę 270 zł.
Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu o dyżur porządkowy
prosimy parafian z bl. nr 1 przy ul. Narutowicza. Dziękujemy również rodzicom dzieci rocznicowych za
prace przy sprzątaniu świątyni, za udekorowanie kościoła i ofiarowany dar ołtarza, jakim jest zestaw do
kropienia wodą święconą.
15. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej oraz śpiewniczków z pieśniami eucharystycznymi na
Boże Ciało i Oktawę.

