I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 14.02.2016. OGŁOSZENIA
DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął się święty czas Wielkiego Postu, którego istotą ma być nasze nawrócenie, pokuta
i uwielbienie Boga za dzieło naszego zbawienia. Przeżywajmy zatem w tym duchu te dni
Wielkiego Postu. Dziś nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 1700.
Zachęcamy do udziału w tym pasyjnym nabożeństwie. Do puszki wystawionej na stoliku można
dziś złożyć ofiarę na Fundusz Pomocy Chorym Kapłanom.
2. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z Godzinkami do Dzieciątka Jezus.
Następnie Msza św. w intencjach powierzonych Najświętszemu Dzieciątku i nabożeństwo
zakończone błogosławieństwem indywidualnym. Po Mszy św. i nabożeństwie spotkanie POAK.
3. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1630 Droga
Krzyżowa dla dzieci, o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla młodzieży i dorosłych. Prosimy
o przygotowanie i prowadzenie rozważań grupy parafialne. Grafik jest wywieszony na tablicy
ogłoszeń. Jak co roku w miastach naszej diecezji odbywają się nabożeństwa Drogi Krzyżowej
w kolejnych kościołach stacyjnych. W przyszły piątek takie nabożeństwo z prośbą o Miłosierdzie
Boże dla Mieszkańców naszego miasta oraz za Apostołów Miłosierdzia odbędzie się w kościele na
Dzikowie.
5. W sobotę – 20.02. – wsp. dowolne bł. Franciszka i Hiacynty, Dzieci z Fatimy, którym w 1917
roku Matka Boża przekazywała duchowe orędzie pokoju dla Kościoła i świata.
6. W przyszłą niedzielę przypada dzień pamięci i solidarności z misjonarzami oraz zbiórka do
puszek na dzieło pomocy misjom – „Ad Gentes”. Można również wesprzeć misje wysyłając
SMS o treści MISJE na nr 72032. Szczegóły na plakacie na tablicy ogłoszeń.
7. W ubiegłym tygodniu na katechezie dzieci otrzymały, bądź otrzymają po feriach skarbonki
wielkopostne, do których mogą jak co roku składać jałmużnę wielkopostną. Zachęcamy dzieci do
podzielenia się ofiarami z tymi, którzy potrzebują pomocy, a rodziców prosimy o pomoc w tym
dziele miłości. Gdyby ktoś z dorosłych chciał włączyć się w to dzieło miłosierdzia, to ze stolika za
ławkami są do zabrania skarbonki na jałmużnę. Można również szczególnie w tym wielkopostnym
czasie złożyć jałmużnę do skarbony na „Chleb św. Antoniego”. Przy tej okazji dziękujemy za
ofiary złożone dla chorych w kwocie 909 zł.
8. Przypominamy, że na ołtarzu w bocznej nawie wyłożona jest Księga Trzeźwości . Zachęcamy
do abstynencji na Wielki Post, a osoby, które podjęły abstynencję proszone są o wpisanie się do
Księgi.
9. W dniach od 4 – 6 marca w Sandomierzu odbędą się Rekolekcje dla Kół Żywego Różańca
Diecezji Sandomierskiej. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
10. W niedziele i środy o godz. 1845 głoszone są katechezy Zwiastowania dla młodzieży
i dorosłych. Bardzo gorąco zapraszamy małżeństwa, osoby samotne, osoby przeżywające kryzysy,
jak też wszystkich, którzy chcieliby posłuchać Dobrej Nowiny o darmowej miłości Boga.
11. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja o Dniu Otwartym w Przedszkolu nr 2, który
odbędzie się w sobotę 20 lutego.
12. Przypominamy rodzinom, bądź osobom, które chcą przyjąć do swoich mieszkań młodzież
z zagranicy przybyłą do nas na ŚDM, aby zabrały sobie, wypełniły i zwróciły w najbliższym czasie
deklaracje zgłoszeniowe.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy ul. Wianek za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę
245 zł. Pracowało 6 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bl. nr 7 przy ul. Wianek, m. od 1 -30.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas oraz do nabycia i czytania prasy
katolickiej.
15. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty odeszli do Pana: śp. Aleksandra Szeloch oraz
Stanisław Muciek. W intencji tych zmarłych odmówmy: „Wieczny odpoczynek…”

