PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY – 21.04.2014. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzimy
w Kościele z wielką radością jako jeden dzień świąteczny. Osiem pierwszych dni Okresu
Wielkanocnego stanowi Oktawę Wielkanocy, tzw. Biały Tydzień. Obchodzi się je jako uroczystości
Pańskie. Codziennie do II Niedzieli Wielkanocy odprawiamy Nowennę do Bożego Miłosierdzia,
przygotowując się duchowo do kanonizacji bł. Papieży.
2. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. W środę prosimy, aby dzieci,
które wykonały jakieś dzieło artystyczne w darze przyszłemu już Świętemu Janowi Pawłowi II, złożyły je
w Świetlicy Parafialnej. Wykonane prace chcemy bowiem wystawić na niedzielę kanonizacji.
3. W czwartek o godz. 1715 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi. Po Mszy św.
wieczorowej Schola Parafialna zaprasza na wspólne śpiewanie ulubionych pieśni papieskich.
4. W piątek o godz. 1730 nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciwko życiu. Po Mszy św.
zapraszamy na program multimedialny przygotowany przez nauczycieli z KSNiP i młodzież, pt. „Jan
Paweł II”. W piątek nie ma postu. Piątek, to dzień imienin ks. Marka. Na Mszy św. wieczorowej otoczymy
go naszą modlitwą.
5. W sobotę – 26.04. – wyruszy z naszej parafii autokarowa pielgrzymka do Krakowa – Łagiewnik.
Wyjazd z przed kościoła o godz. 600 rano. Są jeszcze wolne miejsca, chętnych prosimy o zapisanie się
najpóźniej do czwartku. W sobotę o godz. 2000 zostanie wyświetlony film o Janie Pawle II, a po nim
o godz. 2100 odbędzie się Apel Jasnogórski. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
6. Najbliższa niedziela – II Wielkanocna, to Święto Bożego Miłosierdzia. Szczególny dzień dla całego
Kościoła i naszej Ojczyzny, w tym dniu bowiem odbędzie się kanonizacja bł. Papieży Jana XXIII
i naszego umiłowanego Rodaka Jana Pawła II. Duchowo łączyć się będziemy z Rzymem, gdzie odbędą
się te znaczące dla nas wszystkich uroczystości. W tym dniu zgodnie z zapowiedzią nie będzie Mszy ,św.
o godz. 1030, natomiast zapraszamy parafian i chętnych do wspólnego uczestnictwa w uroczystościach,
które będą transmitowane na telebimie zlokalizowanym na Stadionie Miejskim, który zapewni
uczestnikom miejsca siedzące. Uroczystość ta rozpocznie się o godz. 1000, a poprzedzi ją program
słowno - muzyczny o godz. 930. Wspólne przeżycia związane z kanonizacją naszego wielkiego rodaka
zwieńczy Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji. Mamy nadzieję, że wspólne przeżywanie tej
uroczystości pozwoli wszystkim uczestnikom tego spotkania głębiej doświadczyć atmosfery tego
niepowtarzalnego wydarzenia. Wejście na stadion od al. Niepodległości. Również w niedzielę Bożego
Miłosierdzia zarówno na stadionie, jak i w naszej parafii zostanie przekazana tzw. Kanonizacyjna
Iskra Miłosierdzia - Ogień, który dotarł do nas z Łagiewnik, a w 2003 roku został pobłogosławiony
przez papieża Jana Pawła II. Przynieśmy zatem ze sobą lampiony, abyśmy mogli zapalić je od ognia
i zanieść do naszych domów. Przyszła niedziela, to święto patronalne Caritas, zatem Msza św. o godz.
1615 sprawowana będzie w intencji PZC i tych parafian, którzy czynnie świadczą miłosierdzie. Prosimy
dzieci, które w okresie Wielkiego Postu składały swe ofiary do skarbonek Caritas, aby przyniosły
w przyszłą niedzielę do kościoła ten dar jałmużny wielkopostnej przeznaczonej dla chorych i ubogich
dzieci. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, połączone z dziękczynieniem za
kanonizację Jana Pawła II. Msza św. o godz. 1800 w intencji Straży Honorowej NSPJ.
7. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o spotkaniu, które odbędzie się w dniu 25. 04. w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, pt „Jan Paweł II w Sandomierzu – kulisy pielgrzymki” oraz informacja o dniu otwartym
w „Górniku” w dniu 28 kwietnia.
8. Do jutra można jeszcze przynieść stare klucze i drobne metalowe przedmioty w ramach prowadzonej akcji
„Klucz dla Afryki”. Dochód z tej akcji przeznaczony jest dla naszych misjonarzy.
19. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 21 – 43 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 255 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7 00. W tym tygodniu
prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 3 przy ul. Waryńskiego.
10.Pragniemy wyrazić szczególną wdzięczność tym wszystkim parafianom, którzy włączyli się
w przygotowanie i przeżycie tegorocznych Świąt Wielkanocnych. Dziękujemy za prace przy sprzątaniu
świątyni i jej obejścia, za przygotowanie Grobu Pańskiego i wystroju świątyni. Również tym wszystkim,
którzy brali czynny udział w czynnościach liturgicznych Triduum Paschalnego. Dziękuję księżom
współpracownikom za posługę kapłańską, służbie kościelnej, paniom dekoratorkom, organiście, LSO,
scholii, wszystkim wspólnotom i każdemu z osobna za czynny udział w przeżywaniu naszych
parafialnych uroczystości. Dziękujemy różom różańcowym, Straży Honorowej NSPJ, Stowarzyszeniu
Krwi Chrystusa oraz osobom indywidualnym za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu i wszystkim Wam za
każdą ofiarę i dobro wniesione do naszej wspólnoty. Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was swym
błogosławieństwem i stokrotnie Wam wynagrodzi.

