XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.06.2016. OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przypada XVII rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Sandomierzu. O godz. 1730
nabożeostwo niedzielne.
2. Trwa miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zachęcamy zatem do
uczestnictwa w codziennych Eucharystiach i nabożeostwach czerwcowych.
3. Jutro – 13.06. – wsp. św. Antoniego z Padwy. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się
Nabożeostwo Fatimskie i odbędzie się wg stałego porządku. O godz. 1800 Msza za
zmarłych polecanych w wypominkach. Zapraszamy do udziału w nabożeostwie, a na
procesję prosimy przynieśd z sobą świece.
4. We wtorek – 14.06. – wsp. Bł. Michała Kozala, b. m. Na Mszę św. i spotkanie
podsumowujące rok formacji przed bierzmowaniem prosimy młodzież klasy I gimnazjum
wraz z rodzicami.
5. W środę – 15. 06. – wsp. bł. Jolanty – zakonnicy. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Na Mszę św. o godz. 1800 i ostatnie w tym roku szkolnym
podsumowujące spotkanie przed bierzmowaniem, prosimy kandydatów do
bierzmowania z kl. II gimnazjum wraz z rodzicami.
6. W piątek – 17.06. – wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, z. Godzinkami o godz. 1730
rozpocznie się comiesięczne nabożeostwo do Dzieciątka Jezus, następnie Msza św.
w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, a po Mszy św. koronka i błogosławieostwo
figurką. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, by wypraszad sobie i naszej wspólnocie Boże
łaski.
7. W sobotę odbędzie się pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ do Częstochowy. Są jeszcze
wolne miejsca, zapisy w zakrystii. Osoby zapisane na listę, prosimy o dokonanie wpłaty
w najbliższych dniach.
8. Informujemy również o organizowanej pielgrzymce na Święty Krzyż w niedzielę
3 lipca. Zachęcamy szczególnie do udziału SKC. Zapisy w zakrystii. Biuro Radia Maryja
zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 10 lipca. Szczegóły na tablicy ogłoszeo.
9. Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych turnusach wypoczynkowo –
formacyjnych organizowanych przez naszą diecezję. Bliższe informacje w zakrystii.
10. Przypominamy młodzieży z naszej parafii, która zamierza uczestniczyd w 7 dniowym
pakiecie na ŚDM w Krakowie i chce otrzymad dofinansowanie, aby chętni zgłosili się
najpóźniej do 15 czerwca.
11. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca, jak też za
każdą bezinteresowną pracę na rzecz parafii.
12. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy zaprasza na Dzieo Otwarty we
wtorek 14 czerwca, w godz. od 1000 do 1300. Oferta skierowana jest do dzieci o specjalnych
potrzebach edukacyjnych.
13. „Bóg zapład” parafianom z bl. nr 5 przy ul. Waryoskiego za pełniony dyżur porządkowy
i ofiarę 225 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bloku nr 6 przy ul. Waryoskiego, m. od 1 – 20.
14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla
młodzieży „Droga”. Ze stolika można zabrad sobie także okolicznościowy numer
czasopisma „ChiT”.

