NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 08.06.2014.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną też „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres
wielkanocny. Katolicy, którzy nie przystąpili do wielkanocnej spowiedzi i Komunii św., mogą ten
obowiązek wiary wypełnić do przyszłej niedzieli. Dziś w naszym mieście Mszą św. o godz. 1230 na
Placu B. Głowackiego rozpocznie się III Marsz dla Życia i Rodziny. Ok. godz. 1430 Marsz dotrze
do naszej parafii, gdzie zwieńczeniem będzie VII Piknik Rodzinny. Program Pikniku jest bogaty
i różnorodny i potrwa do godz. 2130. Zakończy się Apelem Jasnogórskim i pokazem sztucznych
ogni. Program szczegółowy znajduje się na tablicy ogłoszeń. Dzisiaj nie będzie nabożeństwa
wieczornego, ani Mszy św. o godz. 1800. Będzie natomiast Msza św. o godz. 1615. Bardzo
serdecznie zapraszamy wszystkich parafian oraz gości do udziału w Marszu oraz do wspólnego
świętowania poprzez uczestnictwo w Pikniku. Jutro, mimo iż jest to drugi dzień Zielonych Świąt,
prosimy chętnych mężczyzn i kobiety do pomocy w pracach porządkowych od godz. 1000. Dzisiaj
przy wyjściu ze świątyni można złożyć ofiarę do puszek na rzecz poszkodowanych przez powódź na
Bałkanach.
2. Jutro – 09.06. - Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. będą o godz. 700, 900, 1630 i 1800. Msza
św. o godz. 1800 i nabożeństwo po niej w intencji zmarłych polecanych w wypominkach.
3. We wtorek – 10.06. – wsp. bł. Bogumiła, b. O godz. 1900 spotkanie dla rodziców, którzy zapisali,
bądź chcą zapisać swe dzieci na kolonię Caritas do Mszany Dolnej.
4. W środę – 11.06. – wsp. św. Barnaby, Ap. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusa. Po Mszy spotkanie Oazy.
5. W czwartek - 12.06. – obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. W tym dniu przypada 15 rocznica pobytu w Sandomierzu św. Jana Pawła II.
W związku z tym pragniemy przeżyć ten dzień jako diecezjalne dziękczynienie za dar obecności
w Sandomierzu Ojca Świętego oraz dar Jego kanonizacji. Mszą św. o godz. 1730 w sandomierskiej
katedrze rozpoczną się uroczystości dziękczynne. Chętni do udziału w tym wydarzeniu proszeni są
o zapisanie się do środy w zakrystii.
6. W piątek – 13.06. – wsp. św. Antoniego z Padwy, k. dK. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia. 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 tych nabożeństwach. W piątek o godz. 1630 spotkanie dzieci z Kółka Rycerzy Dzieciątka
Jezus.
7. W sobotę – 14.06. – wsp. bł. Michała Kozala, b. m. W tym dniu odbędzie się V Sandomierski Rajd
Papieski. Chętni do udziału w nim proszeni są o kontakt w zakrystii. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy.
9. Pragniemy już dzisiaj zasygnalizować, iż od tego roku w uroczystość Bożego Ciała będziemy
przeżywać procesję eucharystyczną wspólnie z parafią św. Barbary. W tym roku procesja
rozpocznie się od kościoła św. Barbary Mszą św. o godz. 930. Szczegóły podamy w przyszłą
niedzielę.
10. Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca. Dziękujemy także za
wszelkie ofiary oraz bezinteresowne prace na rzecz parafii.
11. Przypominamy o możliwości udziału w pielgrzymce Straży Honorowej do Częstochowy oraz
sanktuarium MB Leśniowskiej w dniu 21 czerwca br. oraz w pielgrzymce na Święty Krzyż w dniu
06 lipca. Zapisy w zakrystii.
12. Na tablicy ogłoszeń znajdziemy wiele cennych informacji, m.in. o dniu otwartym w WTZ przy
parafii MBNP, który odbędzie się 18 czerwca, o naborze do Diecezjalnego Studium
Organistowskiego oraz o filmie pt. „Gdy budzą się demony”, który wyświetlany będzie w TDK od
13 czerwca.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 7 przy ul. Waryńskiego za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 200 zł. Pracowało 4 osoby . Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700. W
tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 - 24.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

