IX NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.06.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Przesłanie ks. Biskupa Ordynariusza K. Nitkiewicza.
2. Dziś cały Kościół w Polsce przeżywa VI Dzień Dziękczynienia Opatrzności Bożej za dar
wiary. Do puszki wystawionej na stoliku za ławkami można złożyć ofiarę na budowę Świątyni
Opatrzności Bożej w Warszawie. W naszym mieście Mszą Świętą o godz. 1230 pod
przewodnictwem ks. bp Edwarda Frankowskiego na Placu Bartosza Głowackiego rozpocznie
się dziś Marsz dla Życia i Rodziny przeżywany w tym roku pod hasłem: „Kierunek Rodzina”.
Marsz przejdzie ul. Mickiewicza, ul. Wyspiańskiego i ul. Kopernika na boisko przy
Gimnazjum nr 2, gdzie odbędzie się Piknik Rodzinny. Zachęcamy całe rodziny i wszystkich
chętnych do udziału w marszu promującym świętość życia ludzkiego oraz wartość życia
małżeńsko- rodzinnego. O godz. 1700 rozpocznie się w naszej świątyni Adoracja Najświętszego
Sakramentu w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, zakończona procesją eucharystyczną
i zmianą tajemnic różańcowych. Zapraszamy serdecznie do udziału w tych wydarzeniach.
3. Rozpoczął się miesiąc czerwiec, w którym czcimy szczególnie Najświętsze Serce Jezusa.
Codziennie oddajemy cześć Bożemu Sercu śpiewając litanię do Serca Jezusa. Trwa także Oktawa
Bożego Ciała, zapraszamy wszystkich na codzienne Eucharystie połączone z procesją
eucharystyczną wokół świątyni. Prosimy dzieci do udziału w procesjach i sypaniu kwiatów.
4. Jutro – 03.06. – wsp. św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem czerwcowym. Po Mszy
św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ oraz Rycerzy Kolumba.
6. W I czwartek miesiąca zakończenie oktawy Bożego Ciała. O godz. 1730 spotkanie
Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Po Mszy św. procesja do 4 ołtarzy, po niej błogosławieństwo
dzieci oraz poświęcenie wianków z ziół i kwiatów. Zachęcamy wszystkich do udziału i prosimy
o pomoc w przygotowaniu i przystrojeniu ołtarzy.
7. W I piątek miesiąca przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od godz. 1400
odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu
z udziałem Straży Honorowej NSPJ z okazji ich patronalnego święta i spowiedź pierwszo piątkowa.
O godz. 1800 Msza św., a po niej procesja z Najświętszym Sakramentem. Na Mszy św. gościć
będziemy ks. Andrzeja Nowakowskiego, który w tym roku wyjeżdża na misje do Zambii. Na
jego ręce dzieci komunijne złożą swój dar pieniężny, który ofiarowały na potrzeby misji. Po
Mszy św. i procesji spotkanie Straży Honorowej i spotkanie młodzieży z KSM. Dzień ten jest także
światowym dniem modlitwy o świętość kapłanów. W tym dniu nie obowiązuje post od potraw
mięsnych.
8. W sobotę – 08.06. – przypada wsp. Niepokalanego Serca NMP. W sobotę odbędzie się IV
Papieski Rajd Rowerowy w tym roku z Sandomierza do Zawichostu. Chętni do udziału w tym
rajdzie proszeni są o zapisanie się na listę w zakrystii do czwartku, bowiem z parafii
organizuje się grupa chętnych rowerzystów.
9. W przyszłą niedzielę – II miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na
inwestycje parafialne. Przy tej okazji dziękujemy za wszelkie ofiary składane na rzecz parafii.
10. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce Straży Honorowej do Częstochowy w dniu 15 czerwca.
Zapisy na listę w zakrystii. Również jak co roku organizujemy autokarową pielgrzymkę na Święty
Krzyż w niedzielę 7 lipca. Zachęcamy szczególnie SKC oraz rodziny, bowiem odbędzie się tam
Diecezjalne Spotkanie Rodzin.
11. Z inicjatywy ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza, organizowana jest II tura Diecezjalnej Pielgrzymki
do Ziemi Świętej, w dniach 29.09.2013 - 07.10.2013r. Zaproszeni do wzięcia udziału w tej
pielgrzymce są kapłani, siostry zakonne, a zwłaszcza wierni świeccy. Zgłoszenia do 10 lipca 2013r.
12. Dziękujemy parafianom z bl. nr 9 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-15 za sprzątanie świątyni oraz
ofiarę 140 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu
o dyżur porządkowy prosimy parafian z tego samego bloku, m. od 16-30.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego”, do którego dołączony jest film o św. Janie Bosko oraz nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Droga”. To czasopismo młodzi mogą zabrać sobie bezpłatnie.

