X NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.06.2012. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Trwa oktawa Bożego Ciała, zachęcamy wszystkich do udziału w procesjach eucharystycznych,
by w ten sposób czcić Chrystusa obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy
dzieci do sypania kwiatków. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo czerwcowe i procesja wokół
kościoła.
2. Jutro – 11.06. – wsp. św. Barnaby, Ap. Msza św. o godz. 1800 w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Procesja po Mszy św.
3. We wtorek - 12.06. – przypada 13 rocznica pobytu w Sandomierzu bł. Jana Pawła II.
4. W środę – 13.06. – wsp. św. Antoniego z Padwy, k. dK O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie, które
poprowadzi wyświęcony w maju tego roku ks. prymicjant Mirek, pochodzący z parafii
Chmielów. On też udzieli po Mszy św. wszystkim zebranym błogosławieństwa kapłańskiego.
O godz. 1930 koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz. 2015 modlitwa różańcowa. Po Mszy św.
nie będzie procesji eucharystycznej, natomiast odbędzie się ona po modlitwie różańcowej
ok. godz. 2045. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym nabożeństwie i procesji z Najświętszym
Sakramentem i figurą Matki Bożej Fatimskiej.
5. W czwartek – 14.06. – wsp. bł. Michała Kozala, b. m. Zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po
procesji do 4 ołtarzy błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie wianków z ziół i kwiatów.
Zachęcamy do udziału i prosimy o pomoc w przygotowaniu i przystrojeniu ołtarzy.
6. W piątek – 15.06. – przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 1700
adoracja Najświętszego Sakramentu z udziałem Straży Honorowej NSPJ z okazji ich patronalnego
święta. O godz. 1800 Msza św., a po niej procesja z Najświętszym Sakramentem. Dzień ten jest
także światowym dniem modlitwy o świętość kapłanów. W tym dniu nie obowiązuje post od potraw
mięsnych. O godz. 1700 spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus, o godz. 1900 spotkanie Rycerzy
Kolumba i chętnych, którzy chcieliby włączyć się w tę męską wspólnotę, a o godz. 2000 spotkanie
młodzieży z KSM.
7. W sobotę – 16.06. – wsp. Niepokalanego Serca NMP. Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ na
Jasną Górę, wyjazd o godz. 445.
8. W przyszłą niedzielę z racji 17 dnia miesiąca odbędzie się comiesięczne Nabożeństwo do
Boskiego Dzieciątka Jezus.
9. „Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca, z myślą o wsparciu
prowadzonych inwestycji parafialnych. Dziękujemy także za bezinteresowne prace wykonane dla
parafii.
10. Przypominamy o organizowanych pielgrzymkach: na Święty Krzyż w dniu 1 lipca oraz do
Częstochowy w dniu 8 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. Zachęcamy osoby lubiące jazdę na rowerze do udziału w Papieskim Rajdzie Rowerowym do
Radomyśla n/Sanem w dniu 16 czerwca. Wyjazd o godz. 1000 z pod pomnika Bł. Jana Pawła II.
Prosimy o zgłoszenie się do czwartku. Szczegóły również na tablicy ogłoszeń.
12. Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży naszej diecezji zaprasza dzieci i młodzież do zapoznania się
z ofertą „Wakacje z wartościami”. Program wakacyjnych turnusów jest bardzo atrakcyjny i jest
wywieszony na tablicy ogłoszeń. Gdyby ktoś z dzieci i młodzieży zdecydował się do udziału w
takich wakacyjnych turnusach, to prosimy o kontakt, bowiem istnieje możliwość częściowego
dofinansowania. Chętnych prosimy o zgłoszenie się w tym tygodniu.
13. Księżom wikariuszom, którzy obchodzą w najbliższych dniach swoje rocznice święceń,
mianowicie ks. Piotrowi obchodzącemu 20 rocznicę święceń, ks. Grzegorzowi – 15 rocznicę oraz
ks. Markowi – 4 rocznicę, składamy najlepsze życzenia, by kapłańskie posługiwanie naznaczone
było ciągłym Bożym błogosławieństwem i ludzką życzliwością.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy ul. Narutowicza za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 210 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bloku nr 2 przy ul. Narutowicza.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „małego Gościa Niedzielnego”
poświęcony mistrzostwom „Euro 2012” oraz nowy numer czasopisma dla młodzieży „Nasza Droga”. To
czasopismo dedykowane sprawom młodzieży można również wypożyczyć sobie z zakrystii przeczytać
i podać dalej.

