III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 23.03.2014. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w III tydzień Wielkiego Postu. Dzisiejsza modlitwa dnia
przypomniała nam triadę wielkopostnych uczynków: post, modlitwę i jałmużnę. Niech to
przypomnienie pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu. Dziś o godz. 1700
nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
2. Jutro o godz. 1715 nabożeństwo do MB Królowej Przenajdroższej Krwi. Po Mszy św. wieczorowej
odbędzie się spotkanie KSNiP. Jutro przypada Narodowy Dzień Życia.
3. We wtorek – 25.03. - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Obchodzimy tę uroczystość jako
Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy św. o godz.
1800 modlić się będziemy o umiłowanie każdego życia ludzkiego oraz dokonamy aktu podjęcia
Duchowej Adopcji. Chętni do podjęcia tego aktu proszeni są o zabranie ze stolika deklaracji
Duchowej Adopcji. Wypełnione deklaracje prosimy odciąć i przynieść we wtorek na wieczorną
Mszę św. Prosimy także o przyniesienie z sobą świec. Po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo
wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
4. W środę – 26.03. – przypada V rocznica nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą
w kopii Jasnogórskiej Ikony. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Na Mszy św. wieczorowej
dziękować będziemy za błogosławiony czas Nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą. O godz.
1930 wyświetlony będzie film z Nawiedzenia, a o godz. 2100 odbędzie się rocznicowy Apel
Jasnogórski. Serdecznie zapraszamy do udziału. Po Mszy św. spotkanie PZC oraz Oazy.
5. W czwartek – 27.03. – przeżywać będziemy kolejne nabożeństwo w ramach przygotowania
do kanonizacji bł. Jana XXIII i Jana Pawła II. O godz. 1900 odbędzie się spotkanie kandydatów
do bierzmowania z III klasy gimnazjum wraz z rodzicami. Apelujemy o obecność wszystkich,
ponieważ zbliża się termin bierzmowania.
6. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej, o godz. 1630 Droga Krzyżowa
dla dzieci, następnie o godz. 1730 multimedialna Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych.
Stacyjna droga krzyżowa odbędzie się w ten piątek w sanktuarium MB Dzikowskiej i będzie
modlitwą za rodziny.
7. W przyszłą niedzielę gościć będziemy p. Zygmunta Romanowskiego, artystę – muzyka, który da
świadectwo cudownego uleczenia z paraliżu. Będzie również możliwość nabycia płyt z jego
pieśniami.
8. Za tydzień nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni.
9. W piątek 28 marca od godz. 1700 przez całą dobę będzie trwała w całym Kościele powszechnym
spowiedź święta połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu. W naszej diecezji został wybrany
kościół Świętego Ducha w Sandomierzu.
10. Przypominamy o organizowanym wyjeździe do Kałkowa na Misterium Męki Pańskiej w dniu
5 kwietnia. Zapisy w zakrystii.
11. Do wtorku można jeszcze składać trwałe artykuły żywnościowe i środki chemiczne, które zostaną
przekazane do polskiej szkoły prowadzonej przez siostry dominikanki w Żółkwi na Ukrainie.
12. KSNiP przy naszej parafii ogłasza kolejny konkurs dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej na
Palmę Wielkanocną. Palmy winny być wykonane z naturalnych surowców oraz zaopatrzone
w karteczkę z imieniem i nazwiskiem autora, klasą i nazwą szkoły. Więcej szczegółów na ten temat
podamy w najbliższą niedzielę.
13. Na tablicy ogłoszeń znajdują się informacje o rekolekcjach dla młodzieży męskiej z klas
maturalnych, które odbędą się od 11 do 13 kwietnia w WSD w Sandomierzu oraz o rekolekcjach dla
osób żyjących w związkach niesakramentalnych, które odbędą się od 11 do 12 kwietnia
w Zawichoście.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 11 przy ul. Wianek, m. od 1 - 20 za pełniony dyżur porządkowy
świątyni i ofiarę 140 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 – 40.
15. Bardzo serdecznie dziękujemy tym Panom z parafii, którzy bezinteresownie pracowali
w ubiegłym tygodniu przy przestawianiu lamp w parku parafialnym.
16. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych oraz prasy katolickiej. Jest nowy numer
czasopisma dla młodzieży „Droga”, które można sobie zabrać. Można również zabrać sobie ze stolika
za ławkami kartki z krótkimi rozważaniami na każdy dzień marca.

