X NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.06.2013. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Przeżywamy miesiąc czerwiec, poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zachęcamy zatem do uczestnictwa w codziennych Mszach św., po których odprawiane
jest nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Dziś o godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro – 10.06. – wsp. bł. Bogumiła, bp. Msza św. wieczorowa i modlitwy w intencji
zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek – 11.06. – wsp. św. Barnaby, Ap. O godz. 1730 SKC rozpocznie swą
sześcio – miesięczną cotygodniową modlitwę w intencji dzieci i młodzieży oraz całej
naszej parafii przygotowującej się do misji parafialnych, które odbędą się
w listopadzie tego roku. Zapraszamy do modlitwy w tych intencjach. KIK zaprasza
w tym dniu na film pt. „Tajemnica Eucharystii. Sala KIK, godz. 1845.
4. W środę - 12.06. – przypada 14 rocznica pobytu w Sandomierzu bł. Jana Pawła II.
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą zapraszamy
wszystkich, a szczególnie Straż Honorową NSPJ.
5. W czwartek – 13.06. – wsp. św. Antoniego z Padwy, k. dK Mszą św. o godz. 1800
rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie wg stałego porządku. O godz. 1930 koronka do
Bożego Miłosierdzia, o godz. 2015 modlitwa różańcowa i procesja fatimska
zakończona błogosławieństwem i Apelem Jasnogórskim. Serdecznie zapraszamy do
udziału w tym nabożeństwie. Po Mszy św. spotkanie Oazy młodzieżowej.
6. W piątek – 14.06. – wsp. bł. Michała Kozala, b. m. O godz. 1500 rozpocznie się
comiesięczne nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, zakończone Mszą św. o Bożym
Miłosierdziu. O godz. 1630 spotkanie Kółka Rycerzy Dzieciątka Jezus. Po Mszy św.
spotkanie młodzieży z KSM.
7. W sobotę – 15.06. – wsp. bł. Jolanty. W tym dniu o godz. 445 wyruszy z pod kościoła
autokarowa pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę. Są jeszcze wolne
miejsca, zachęcamy do udziału.
8. W przyszłą niedzielę gościć będziemy Siostry Benedyktynki z Przemyśla, które
podzielą się świadectwem życia w zakonie klauzurowym oraz będą kwestować na remont
swego klasztoru.
9. Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca, z myślą
o wsparciu inwestycji parafialnych. Dziękujemy także za wszelkie ofiary oraz
bezinteresowne prace na rzecz parafii.
10. Przypominamy o organizowanej pielgrzymce na Święty Krzyż w dniu 7 lipca.
11. 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.
12. Istnieje możliwość wyjazdu kilkunastu dzieci z naszej parafii na kolonię organizowaną
przez parafię św. Barbary do ośrodka w Mędrowie. Chętni, którzy chcieliby wyjechać na
tę kolonię, proszeni są o zgłoszenie się do czwartku do naszego PZC.
13. Serdecznie dziękujemy parafianom z bloku nr 9 przy ul. Skalna Góra, m. od 16-30 za
pełniony dyżur porządkowy w świątyni i złożoną ofiarę 180 zł. Pracowało 5 osób. Msza
św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl.
nr 10 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 - 15.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego”
dołączona jest płyta DVD z prawdami wiary w formie filmów animowanych. Jest także
nowy numer czasopisma „Miłujcie się”.
15. Dziś można jeszcze obejrzeć w TDK film „Cristiada”. Seans o godz. 1600.

