X NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.06.2016. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w całym Kościele Polskim przeżywamy Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności
za wolność i niepodległość. Po Mszy św. można złożyć do wystawionych puszek ofiarę na
świątynię Opatrzności Bożej w Warszawie. O godz. 1655 comiesięczna prelekcja, po niej
nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. Dziś od godz. 1500 do 1600
w Świetlicy Parafialnej można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych.
2. Rozpoczął się miesiąc czerwiec, w którym czcimy szczególnie Najświętsze Serce Jezusa.
Codziennie oddajemy cześć Bożemu Sercu śpiewając litanię.
3. Jutro po Mszy wieczornej zbiórka dla LSO.
4. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
5. W środę – 08.06. – wsp. św. Jadwigi Królowej. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św., o godz. 1845 w Świetlicy Parafialnej Caritas
odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców, którzy chcą wysłać swe dzieci na kolonię
organizowaną przez PZC.
6. W II czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina Święta. Po Mszy św. ucałowanie relikwii
św. Marii de Mattias i spotkanie SKC.
7. W piątek – 10.06. – wsp. bł. Bogumiła. O godz.1500 rozpocznie się Nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia, zakończone Mszą św. wieczorną. Zapraszamy szczególnie w Roku
Miłosierdzia do udziału w tym nabożeństwie.
8. W sobotę – 11.06. – wsp. św. Barnaby, Ap. W tym dniu nasza wspólnota parafialna
zaproszona jest do przejścia przez Bramę Miłosierdzia i zyskania odpustu w kościele
stacyjnym na Dzikowie. Istotnym warunkiem tego wydarzenia jest element pielgrzymowania,
stąd o godz. 1345 wyruszy z przed naszego kościoła piesza pielgrzymka do kościoła
Miłosierdzia Bożego. Tam o godz. 1500 odbędzie się Koronka do Bożego Miłosierdzia
i Msza św. Osoby, które mogą podjąć się trudu pielgrzymowania pieszo, zapraszamy do
wspólnego wędrowania, natomiast pozostałe osoby, prosimy o dotarcie własnym lub miejskim
środkiem lokomocji. Zapraszamy do licznego udziału.
W sobotę odbędzie się także VII Rajd Papieski, którego trasa w tym roku prowadzić będzie
z Sandomierza do Rozwadowa. Początek o godz. 900 w Sandomierzu. Szczegóły na plakacie.
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 18
czerwca.
11. Przypominamy młodzieży o zgłaszaniu się do udziału w ŚDM w Krakowie. Zapisy trwają
do 15 czerwca. Młodzi, którzy będą uczestniczyć w 7 – dniowym pakiecie mają zapewnione
dofinansowanie, warunkiem jest jednak zgłoszenie się w swojej parafii.
12. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 zwraca się z prośbą o pomoc dla rodziny uczniów tejże
szkoły, która została poszkodowana w pożarze, tracąc dorobek życia. Szczegóły związane ze
zbiórką koniecznych rzeczy znajdują się na tablicy ogłoszeń.
13. Dziękujemy parafianom z bl. nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 21- 43 za sprzątanie
świątyni oraz ofiarę 300 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu o dyżur porządkowy prosimy parafian z bloku nr 5 przy ul. Waryńskiego.
Dziękujemy również wszystkim parafianom, którzy w ubiegłym tygodniu angażowali się
w różne prace na rzecz naszej wspólnoty. Niech Chrystus Król obficie nagrodzi wszystkich
swymi łaskami.
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest miesięcznik „Nasza Arka”.

