X NIEDZIELA ZWYKŁA – 07.06.2015. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w całym Kościele Polskim przeżywamy VIII Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności za
wolność i niepodległość. Po Mszy św. można złożyć ofiarę na świątynię Opatrzności Bożej
w Warszawie. O godz. 1500 na Placu B. Głowackiego Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpocznie się
IV Tarnobrzeski Marsz dla Życia i Rodziny, który zakończy się w parafii Miłosierdzia Bożego
Piknikiem Rodzinnym. Zachęcamy do uczestnictwa w tym Marszu, promującym świętość życia
ludzkiego oraz wartość życia małżeńsko- rodzinnego. W naszej świątyni godz. 1655 maryjna
prelekcja, po niej nabożeństwo różańcowe oraz procesja z Najświętszym Sakramentem wokół
świątyni i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej można
skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.
2. Codziennie z racji Oktawy Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej idziemy w procesji
eucharystycznej wokół świątyni modląc się słowami litanii do Serca Pana Jezusa. Serdecznie
zachęcamy wszystkich do udziału w procesjach, szczególnie zapraszamy dzieci do udziału
w procesjach i sypaniu kwiatów.
3. Jutro – 08.06. – wsp. św. Jadwigi Królowej. Msza św. wieczorowa w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach.
4. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
5. W środę – 10.06. – wsp. bł. Bogumiła. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu.
6. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po procesji do 4 ołtarzy, nastąpi
błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie wianków z ziół i kwiatów. Zachęcamy do licznego
udziału i prosimy o pomoc w przygotowaniu ołtarzy i ich przystrojeniu. O godz. 1700 spotkanie
dla chłopców – kandydatów na ministranta.
7. W piątek – 12.06. – przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 1500
wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św.
o godz. 1800 odbędzie się procesja z Najświętszym Sakramentem. W tym dniu przypada Dzień
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy, szczególnie Straż
Honorową NSPJ z racji ich patronalnego święta. W piątek z racji uroczystości nie obowiązuje post od
potraw mięsnych. W piątek Mszą o godz. 1000 w Katedrze Sandomierskiej zakończą się obchody
Roku Caritas, a o godz. 1115 na Placu Papieskim przeżywana będzie 16 rocznica Wizyty św. Jana
Pawła II w Sandomierzu. Po południu zaś o godz. 1630 również w Katedrze Sandomierskiej
odbędzie się spotkanie modlitewno-formacyjne dla Wspólnot dla Intronizacji NSPJ z całej diecezji.
Zachęcamy chętnych do udziału, a zainteresowanych wyjazdem, prosimy o kontakt w zakrystii.
8. W sobotę przypada wsp. Niepokalanego Serca Maryi. Z racji 13 dnia miesiąca Mszą św. o godz.
1800 rozpocznie się Nabożeństwo Fatimskie, które zakończy się modlitwa różańcową o godz. 2015,
procesją Fatimską i Apelem Jasnogórskim. W sobotę odbędzie się VI Papieski Rajd Rowerowy
w tym roku z Sandomierza do Sulisławic. Chętni do udziału w tym rajdzie proszeni są o zapoznanie się
z ze stosownym ogłoszeniem umieszczonym w gablocie.
9. W przyszłą niedzielę – II miesiąca ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na
inwestycje parafialne.
10. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce Straży Honorowej do Częstochowy w dniu 20 czerwca.
Również jak co roku organizujemy autokarową pielgrzymkę na Święty Krzyż w niedzielę 5 lipca.
Zachęcamy szczególnie SKC oraz rodziny, bowiem odbędzie się tam Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin.
11. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczy zaprasza na Dzień Otwarty w dniu 11
czerwca, w godz. od 1000 do 1300. Oferta skierowana jest do dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
12. W dniach 8 – 9 czerwca w oznakowanym autobusie na Placu B. Głowackiego, w godz. od 1000 do
1700 odbędzie się akcja bezpłatnych badań układu krążenia oraz ocena wieku serca badanych osób.
13. Dziękujemy parafianom z bl. nr 1 przy ul. Skalna Góra, m. od 1-15 za sprzątanie świątyni oraz
ofiarę 20 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 700. W tym tygodniu
o dyżur porządkowy prosimy parafian z tego samego bloku, m. od 16-30.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Na stoliku za ławkami wyłożone są
egzemplarze miesięcznika „Cuda i łaski” poświęcone osobie św. Marii de Mattias. Cena jednego
egzemplarza wynosi 3,50 zł. Zachęcamy do nabywania, szczególnie SKC.

