X NIEDZIELA ZWYKŁA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 11.06.2017.
0GŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś w uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się czas wyznaczony przez Kościół do odbycia
spowiedzi wielkanocnej. Dziś o godz. 1400 na Placu B. Głowackiego Koronką do Bożego Miłosierdzia
rozpocznie się Marsz dla Życia i Rodziny, który przejdzie na plac przy Gimnazjum nr 2 przy ul.
Kopernika, gdzie odbędzie się Parafiada. Gorąco zachęcamy wszystkich, a szczególnie całe rodziny do
udziału w tym Marszu promującym szacunek dla życia i rodziny. Dziś przy kościele przedstawiciele
Fundacji Niezłomni przeprowadzają kwestę na rzecz ekshumacji i identyfikacji Żołnierzy Niezłomnych.
O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Trwa miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zachęcamy zatem do uczestnictwa
w codziennych Eucharystiach i nabożeństwach czerwcowych.
3. Jutro przypada 18 rocznica pobytu Ojca św. Jana Pawła II w Sandomierzu. Jutro Msza św. wieczorowa
w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Na ważne organizacyjne spotkanie przed Bożym
Ciałem zapraszamy jutro po Mszy wieczornej wszystkich ministrantów i lektorów.
4. We wtorek – 13.06. – wsp. św. Antoniego z Padwy. O godz. 1730 comiesięczne nabożeństwo do św.
Michała Archanioła. W tym dniu przeżywać będziemy Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczęcie Mszą św.
o godz. 1800. O godz. 2015 modlitwa różańcowa i procesja z figurą MB Fatimskiej i świecami.
Zapraszamy serdecznie w tym szczególnym jubileuszowym roku do udziału w tym nabożeństwie.
5. W środę – 14.06. – wsp. bł. Michała Kozala - bpa i m. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu połączona z nabożeństwem czerwcowym.
6. W czwartek – 15.06. – przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Kolejny raz procesję Bożego Ciała organizujemy wspólnie z parafią św. Barbary. W tym roku
wspólne uroczystości rozpoczną się Mszą św. w naszym kościele o godz. 900. Po niej ok. godz. 1000
wyruszy procesja al. Niepodległości, ul. Szpitalną i ul. Św. Barbary do kościoła św. Barbary. Dwa
pierwsze ołtarze przygotowuje nasza parafia, a następne dwa parafia św. Barbary. Pierwszy ołtarz
zaplanowany jest przy szpitalu, drugi przy Zakładzie Energetycznym, trzeci przy „Budowlance”
i czwarty przy kościele Św. Barbary. Przy ostatnim ołtarzu nastąpi błogosławieństwo końcowe
i zakończenie procesji oraz Msza św. dla tych, którzy dołączą w czasie procesji. Zachęcamy wszystkich
do udziału w Mszy o godz. 900 w naszym kościele i do uczestnictwa w całej procesji, ale gdyby ktoś
z różnych względów nie mógł w pełnym wymiarze uczestniczyć, to prosimy o udział w Mszach św.
w innych godzinach oraz do przyłączenia się do procesji. Porządek Mszy św. w naszej świątyni będzie
następujący: godz. 730, 900 i 1200 oraz popołudniu o godz. 1800. Nie będzie Mszy św. o godz. 1030 oraz
o 1600. Prosimy serdecznie wspólnoty parafialne oraz chętnych parafian o przygotowanie ołtarzy
i przyozdobienie ich kwiatami. Prosimy tych parafian, którzy posiadają kwiaty na działkach, aby je
przynieśli do środy. Zachęcamy dzieci komunijne do udziału w strojach komunijnych, dziewczynki do
sypania kwiatów, a chłopców do dzwonienia w czasie procesji. Prosimy również o przystrojenie okien
w mieszkaniach, szczególnie na trasie procesji.
7. Przez całą Oktawę z wieczorną Mszą św. łączyć będziemy procesję z Najświętszym Sakramentem wokół
kościoła. Uczestniczmy w nich licznie, oddając cześć Jezusowi Eucharystycznemu.
8. W sobotę – wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, z. W tym roku patronuje nam szczególnie św. Brat
Albert, ucząc nas wszystkich miłosierdzia wobec bliźnich i zachęca nas do bycia „dobrym jak chleb”.
Z racji 17 dnia miesiąca Godzinkami o 1730 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.
W sobotę w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach odbędą się centralne uroczystości z racji Jubileuszu 400 – lecia
tego pustelniczego miejsca. Mszy św. dziękczynnej o godz. 1130 przewodniczył będzie kard. Gerhard Muller
– prefekt Kongregacji Nauki i Wiary. Zachęcamy do udziału. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. W tym dniu
w Częstochowie na dorocznej pielgrzymce gromadzi się Straż Honorowa NSPJ.
9. W przyszłą niedzielę siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus z Mielca-Rzochowa przeprowadzą po Mszach św.
kwestę do puszek na rozbudowę prowadzonego przez nie katolickiego przedszkola.
10. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone dzisiaj na tacę, jak też za wszystkie bezinteresowne
prace wykonane dla naszej wspólnoty parafialnej, szczególnie tym osobom, które dbają o estetyczne otoczenie
świątyni, jej wnętrza i budynków parafialnych.
11. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 17 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 200 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy
o taki dyżur parafian z bloków nr 3 i 5 przy ul. Moniuszki.
12. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży „Droga”.
Można również nabyć śpiewniczki z pieśniami eucharystycznymi na procesję.

