II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
15.04.2012. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Sam Pan Jezus przez Swoją Apostołkę
św. S. Faustynę zachęca nas do ufności w Miłosierdzie Boże, które rozlewa na całą ludzkość
i każdego z nas. Korzystajmy zatem z tego zdroju Bożego Miłosierdzia i bądźmy jego
świadkami. O godz. 1500 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, które potrwa do
Mszy św. wieczorowej. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. O godz. 1730 nabożeństwo w ramach
triduum przed sakramentem bierzmowania. Msza św. o godz. 1800 w intencji Straży Honorowej
NSPJ. Na Mszy św. o godz. 1200 dzieci złożą w darach skarbonki z jałmużną wielkopostną.
Dzisiejsza niedziela to święto patronalne Caritas. Nasz diecezjalny Caritas przeżywa 20 rocznicę
swej reaktywacji. Dziękujemy Bogu za dzieła miłości prowadzone przez Caritas i wyrażamy naszą
wdzięczność wszystkim ludziom dobrej woli, szczególnie tym z naszej parafii, którzy mają w tym
dziele swój aktywny udział. W naszej wspólnocie przeżywamy dzisiaj niedzielę powołaniową.
Dziękujemy ks. Piotrowi Tylec oraz ks. diakonowi Marcinowi za dzisiejszą posługę w naszej
wspólnocie. Gdyby ktoś przy tej okazji pragnął wesprzeć WSD w Sandomierzu, to będzie można
przy wyjściu ze świątyni złożyć do puszki ofiarę na ten cel.
2. Jutro na spotkanie o godz. 1900 prosimy młodzież, która przyjmie bierzmowanie oraz ich
rodziców i świadków. KIK zaprasza jutro na kolejne spotkanie o godz. 1845 do sali KIK.
3. We wtorek o godz. 1600 nabożeństwo pokutne i spowiedź dla młodzieży bierzmowanej oraz
ich rodzin i świadków. O godz. 1730 Godzinkami rozpocznie się Nabożeństwo do Najświętszego
Dzieciątka Jezus. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Od godz. 900 będzie trwało
sprzątanie świątyni i jej obejścia, prosimy o pomoc rodziców młodzieży bierzmowanej.
4. W środę ze względu na bierzmowanie adoracja będzie trwała od godz. 1700 do 1730 . Na Mszy św.
o godz. 1800 JE Ks. Bp Edward Frankowski udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej
młodzieży. Ogarnijmy bierzmowanych naszą modlitwą, by przeżyli swe życie w mocy Ducha
Świętego.
5. W czwartek przypada 7 rocznica wyboru papieża Benedykta XVI. Otoczmy go naszą modlitwą.
W czwartek zapraszamy młodzież bierzmowaną na Mszę św. dziękczynną o godz. 1800, a po
niej młodzież otrzyma pamiątki sakramentu bierzmowania.
6. W piątek Mszą św. o godz. 1800 w kościele św. Barbary rozpocznie się spotkanie wolontariuszy
z Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie z naszych tarnobrzeskich dekanatów. O godz. 1630
spotkanie dzieci z Kółka Dzieciątka Jezus, o godz. 2000 spotkanie młodzieży z KSM.
7. W sobotę w Sandomierzu odbędzie się konferencja – „Wokół chrześcijańskiego Wschodu”.
Rozpoczęcie w katedrze o godz. 900. Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych naszej diecezji
zaprasza osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, jak też rozwiedzionych na Mszę św.
o godz. 930 w naszej świątyni i spotkanie informacyjno-formacyjne po niej.
8. Przyszła niedziela to Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. O godz. 1715 odbędzie
się wielkanocne nabożeństwo – „Via Lucis”.
9. Ze względu na bierzmowanie spotkania formacyjne dla I i II klasy gimnazjum odbędą się
w przyszłym tygodniu.
10. W dniach od 20 do 22 kwietnia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego
w Sandomierzu odbędą się rekolekcje dla młodzieży męskiej. Bliższe informacje w zakrystii.
11. PZC zwraca się z prośbą o zgłoszenie się osób korzystających z pomocy w ramach programu
PEAD - w czwartek od godz. 1500 – 1700, w celu podpisania listy.
12. Dziękujemy parafianom z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 do 24 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 100 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z tego samego bloku, m. od 25 do 47.
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer dwutygodnika „Nasza
Droga”.

