I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 05.03.2017.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Rozpoczął się czas Wielkiego Postu. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez
intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową, przez post i jałmużnę. Dziś o godz. 1700
nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Zachęcamy do licznego udziału w tym
nabożeństwie pasyjnym. Po nabożeństwie zmiana tajemnic różańcowych. Dziś w Świetlicy
Parafialnej bezpłatne porady prawne.
2. W miesiącu marcu modlić się będziemy za przyczyną św. Józefa – Oblubieńca NMP,
w intencji Kościoła i rodzin naszej parafii. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO.
3. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy
wszystkie wspólnoty oraz chętnych do wspólnej modlitwy uwielbienia Najśw. Serca Jezusa
podczas tej adoracji. W tym dniu przypada Dzień Kobiet, dlatego naszą modlitwą otoczmy
wszystkie kobiety.
4. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie do SKC. Po Mszy św.
ucałowanie relikwii św. Marii Mattias i spotkanie SKC.
5. W piątek po Mszy porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej. O godz. 1500 nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia. O godz. 1630 Droga Krzyżowa dla dzieci, a o godz. 1730 dla młodzieży
i dorosłych. Prosimy o przygotowanie i prowadzenie rozważań grupy parafialne. Grafik
jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie Straży
Honorowej NSPJ. Jak co roku w miastach naszej diecezji odbywają się nabożeństwa Drogi
Krzyżowej w kolejnych kościołach stacyjnych. W przyszły piątek takie nabożeństwo odbędzie
się w kościele św. Barbary o godz. 1830 i połączone będzie w Wieczorem Uwielbienia.
6. W sobotę rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa.
7. 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. Taca z przyszłej niedzieli – II miesiąca
przeznaczona jest na planowane inwestycje parafialne.
8. W ubiegłym tygodniu na katechezie chętne dzieci otrzymały, bądź jeszcze otrzymają
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”.
9. 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.
10. W dniach od 31 marca do 2 kwietnia w Radomyślu n/Sanem odbędą się Rekolekcje dla Kół
Żywego Różańca Diecezji Sandomierskiej. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do zakrystii. Szczegóły
na tablicy ogłoszeń.
11. W Wielkim Poście Papieskie Dzieła Misyjne przeprowadzają zbiórkę niepotrzebnych telefonów
komórkowych pod hasłem: „Pomóż dzieciom z Afryki”. Gdyby ktoś chciał przekazać nieużywany
telefon, to prosimy go umieścić w plastikowym woreczku i przynieść do zakrystii.
12. Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych zaprasza do udziału w rekolekcjach, które odbędą
się w dniach 8-9 kwietnia w Sandomierzu. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
13. „Bóg zapłać” parafianom z domków przy al. Niepodległości 9a,7 i 5 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 360 zł. Pracowało 9 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z pozostałych domków jednorodzinnych, czyli numery 1,3.
14. Zachęcamy do nabycia Baranków Wielkanocnych Caritas oraz do nabycia i czytania prasy
katolickiej. Jest czasopismo dla młodych „Droga”.

