V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 02. 04.2017 r. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela - V Wielkiego Postu zmienia charakter tego okresu liturgicznego,
mianowicie nabiera on charakteru pasyjnego i skupia naszą uwagę na rozważaniu Męki Pańskiej.
Dziś przypada 12 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. O godz. 1700 młodzież z grupy
wolontariackiej „Bogumili” przedstawi sztukę pt.: „Oskar i pani Róża”, po niej Gorzkie Żale
i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy bezpłatne porady prawne.
2. Codziennie w miesiącu kwietniu modlimy się koronką do Bożego Miłosierdzia, prosząc
o owocne przeżycie wydarzeń liturgicznych i kościelnych, które niesie z sobą przeżywany miesiąc.
3. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie przedstawicieli rodziców dzieci komunijnych. Na ważną
przedświąteczną zbiórkę zapraszamy jutro ministrantów i lektorów.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. W ramach
przygotowania do Rocznicy Intronizacji NSPJ, w miesiącu kwietniu na adoracjach w środy
modlimy się w intencji rządzących naszym miastem, pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz
za służby mundurowe. W środę po Mszy św. wieczornej odbędzie się ważne spotkanie
organizacyjne przed Sakramentem Bierzmowania dla kandydatów z grupy starszej oraz ich
rodziców. Prosimy o niezawodną obecność.
5. W czwartek rozpoczną się rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3
oraz Rekolekcje Parafialne. Program rekolekcji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń,
w gablocie i na stronie internetowej. Rekolekcje poprowadzi w tym roku ks. Adam Stachowicz
– redaktor naszej diecezjalnej „Niedzieli”. Program rekolekcji będzie wyglądał następująco:
06.04. – CZWARTEK
godz. 815 – Nabożeństwo Słowa z nauką dla uczniów z Gimnazjum i Liceum Społecznego
godz. 930 – Nabożeństwo Słowa z nauką dla dzieci z klas IV – VI
godz. 1100 – Nabożeństwo Słowa z nauką dla dzieci z klas I – III
godz. 1215 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży z OREW i WTZ

O godz. 1700 – Godzina Święta połączona z koronką do Bożego Miłosierdzia.
godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną na rozpoczęcie rekolekcji
godz. 1900 – Nauka stanowa dla małżonków oraz rodziców
07.04. – PIĄTEK
godz. 700 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 815 – Droga Krzyżowa dla uczniów z Gimnazjum Społecznego
godz. 945 – Droga Krzyżowa dla dzieci z klas IV – VI
godz. 1115 – Droga Krzyżowa dla dzieci z klas I – III

godz. 1215 – Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży z OREW i WTZ
godz. 1745 – nabożeństwo z racji I piątku.
godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 1900 – Droga Krzyżowa ulicami parafii
W piątek nie będzie Drogi Krzyżowej rano ani po południu. Wszystkich Parafian
dorosłych, dzieci i młodzież zapraszamy na jedną, wspólną Drogę Krzyżową po Osiedlu,
która rozpocznie się o godz. 1900. Będzie to zarazem stacyjna droga krzyżowa w intencji
wszystkich Mieszkańców naszego miasta. Dla osób obchodzących nabożeństwa pierwszo
piątkowe od godz. 1730 możliwość spowiedzi św. W ten piątek nie będzie odwiedzin
chorych. Odbędą się one w Wielką Środę popołudniu.
08.04. – SOBOTA – DZIEŃ SPOWIEDZI PARAFIALNEJ
godz. 800 – Msza św. z nauką dla starszych i chorych oraz nabożeństwo pokutne

godz. 930 do 1200 – spowiedź św.
godz. 1530 do 1730 – spowiedź św.
godz. 1745 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 1900 – Nauka rekolekcyjna dla młodzieży /obowiązkowo uczestniczą
kandydaci do bierzmowania z gimnazjum/
Na Mszach św. w sobotę będzie można złożyć ofiarę na koszty związane z rekolekcjami.

09.04. – NIEDZIELA PALMOWA
godz. 730 – Msza św. z nauką dla wszystkich
godz. 900 – Msza św. z nauką dla wszystkich
godz. 1030 – Msza św. z nauką dla wszystkich
godz. 1200 – Msza św. z nauką dla dzieci / procesja i konkurs palm /
godz. 1600 – Msza św. z nauką dla wszystkich
godz. 1700 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji
6. W Niedzielę Palmową na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm, przy czym na Mszę
św. o godz. 1200 prosimy, by przyszły z palmami dzieci i ustawiły się przy figurce Matki
Bożej przed kościołem. Po poświęceniu palm odbędzie się uroczysta procesja do kościoła.
Dzieci oraz grupy, które będą własnoręcznie wykonywały palmy i będą brać udział w konkursie
na najpiękniejszą palmę, prosimy, aby palmy zaopatrzone w karteczkę z imieniem i nazwiskiem
oraz klasą, przyniosły w piątek, 7 kwietnia do świetlicy Caritas, w godz. od. 1400 do 1600.
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1200 nastąpi ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie
nagród. Szczegóły na temat konkursu na tablicy ogłoszeń. W Niedzielę Palmową
w Sandomierzu odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodych. Taca z przyszłej - II niedzieli miesiąca
przeznaczona jest na planowane inwestycje parafialne.
O godz. 1900 zapraszamy do naszej świątyni na muzyczno – poetyckie rozważania Drogi
Krzyżowej pt. „Idziemy za Tobą” w wykonaniu zespółu Noro – Lim z Krakowa. Ten
45-minutowy spektakl to przejmująca opowieść o ostatniej drodze Jezusa, zilustrowana obrazami
przedstawiającymi Mękę Pańską. Autorzy i wykonawcy, zespół Noro Lim, gościli już w wielu
kościołach w całej Polsce. Po koncercie będzie możliwość nabycia płyt z nagraniem spektaklu.
W przyszłą niedzielę odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci
i nauczycieli z OREW.
7. Informujemy, że comiesięczne spotkanie dla Straży Honorowej NSPJ odbędzie się w Wielki
Poniedziałek po Mszy św. wieczornej, a dla SKC w Wielki Wtorek.
8. Na tablicy ogłoszeń znajdują się różne informacje, m.in. pielgrzymce do Medjugorie, o punkcie
konsultacyjnym psychologów i pedagogów prowadzonym w ramach KCPR przy parafii św.
Barbary oraz o II Kiermaszu Zdrowia i Urody, który odbędzie się w hali MOSiR, w dniu 9 kwietnia.
9. Bóg zapłać parafianom z bloku nr 2 przy ul. Kochanowskiego, m. od 1 - 24 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 192 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w czwartek o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z tego samego bloku, m. od 25 - 48.
10. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych Caritas, Paschalików oraz prasy katolickiej. Jest
nowy numer czasopisma „Nasza Arka” oraz adresowane dla młodzieży czasopismo „Droga”.

