II NIEDZIELA WIELKANOCNA, czyli BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
07.04.2013. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiaj przeżywamy Święto Bożego Miłosierdzia ustanowione przez bł. Jana Pawła II.. Pan
Jezus przez Apostołkę Bożego Miłosierdzia św. Faustynę ogłosił: „Pragnę, aby Święto to było
uroczyście obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W tym dniu (...) wylewam całe morze
łask na dusze które zbliżą się do źródła Miłosierdzia Bożego”. Korzystajmy z tego daru
wypraszając dla siebie i świata dar Bożego Miłosierdzia. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna 69
Tydzień Miłosierdzia przeżywany pod hasłem: „Wiara Żywa Uczynkami”. Dziś o godz. 1500 będzie
wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Miłosierdzia, następnie czas cichej adoracji,
o godz. 1650 wykład maryjny, po nim modlitwa różańcowa i zmiana tajemnic różańcowych.
O godz. 1800 Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ. Dzisiejsza niedziela to święto
patronalne Caritas. Dziękujemy Bogu za wszystkie dzieła prowadzone w duchu miłości przez
Caritas. Na Mszy św. o godz. 1200 dzieci oraz dorośli złożą w darach skarbonki z jałmużną
wielkopostną.
2. Przez cały miesiąc kwiecień będziemy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
3. Jutro - 08.04. – przypada przeniesiona Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św.
o godz. 700 i 1800. Z jutrzejszą uroczystością ściśle związana jest modlitwa dziękczynna za dar
życia i prośba o poszanowanie każdego życia od jego poczęcia. Chociaż już przeżywaliśmy dzień
Świętości Życia, to nadal zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chętni do
podjęcia tego dzieła proszeni są o zabranie ze stolika deklaracji. Wypełnione deklaracje prosimy
przynieść jutro na Mszę św. o godz. 1800, w czasie której jeśli będą chętni ponowimy obrzęd
przyjęcia Duchowej Adopcji. Jutro Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach.
4. W środę - 10.04. – przypada 3 rocznica katastrofy smoleńskiej. O godz. 1700 cotygodniowa
adoracja, na którą zapraszamy Straż Honorową. Po Mszy św. wieczorowej o godz. 1845 odbędzie
się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci I komunijnych. Prosimy o obecność wszystkich.
Przy tej okazji nadmieniamy, że I Komunia św. odbędzie się 11 maja o godz. 1200 dla Szkoły
Społecznej i 12 maja dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 na Mszy św. o godz. 1030, natomiast
rocznica I Komunii św. dzieci klas III będzie miała miejsce w niedzielę 26 maja.
5. W czwartek o godz. 1900 odbędzie się spotkanie osób zaangażowanych w organizację
tegorocznego Pikniku Rodzinnego. Przy tej okazji zwracamy się z gorącą prośbą o ofiarowanie
fantów na loterię organizowaną z racji pikniku.
6. W piątek o godz. 1500 rozpocznie się nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia wg stałego
porządku. O godz. 1800 Msza św. o Bożym Miłosierdziu. O godz. 1630 spotkanie Kółka Dzieciątka
Jezus, a po Mszy św. spotkanie KSM.
7. W sobotę z racji 13 dnia miesiąca Msza św. wieczorowa o Matce Bożej Fatimskiej, a po niej
nabożeństwo różańcowe. W tym dniu przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Biblijny. Z racji drugiej niedzieli miesiąca ofiary
złożone na tacę przeznaczone będą w sposób szczególny na inwestycje parafialne, natomiast po
Mszach św. będzie można wesprzeć Caritas Diecezjalny ofiarą do puszek.
9. Od dzisiejszej niedzieli przez kolejne niedziele wielkanocne z okazji Roku Wiary na placu
Bartosza Głowackiego o godz. 1600 odbywać się będą spotkania pt. „Wielka Misja na Placach”.
Spotkania te otwarte dla wszystkich mają na celu pomóc w przeżywaniu naszej wiary jako Dobrej
Nowiny o zbawieniu ofiarowanemu każdemu człowiekowi w Chrystusie Jezusie. Zapraszamy
chętnych do udziału w tych spotkaniach.
10. W dniach od 12-14 kwietnia w budynku Wyższego Seminarium Duchownego
w Sandomierzu odbędą się rekolekcje dla młodzieży męskiej. Pobyt na tych rekolekcjach jest
bezpłatny. Bliższe informacje w zakrystii.
11. Dziękujemy parafianom z bl. nr 5 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 do 15 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 145 zł. Pracowało 7 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z tego samego bloku, m. od 16 do 30.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej.

