III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 19.03.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dekret Ks. Biskupa K. Nitkiewicza zwołujący III Synod Diecezji Sandomierskiej.
2. Dzisiejszą niedzielą wkraczamy w III tydzień Wielkiego Postu. Dzisiejsza modlitwa dnia
przypomniała nam triadę wielkopostnych uczynków: post, modlitwę i jałmużnę. Niech to
przypomnienie pobudzi nas do jeszcze większej gorliwości w ich spełnianiu. Dziś o godz. 1700
nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
3. Jutro liturgiczna uroczystość św. Józefa – Oblubieńca NMP. Za przyczyną św. Józefa będziemy
polecać Bogu rodziny naszej parafii, a szczególnie wszystkich mężów i ojców. Msze św. jak w dzień
powszedni, zachęcamy do uczestnictwa w nich. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla LSO. Zwracamy
się z prośbą do rodziców ministrantów i lektorów, aby przypominali o ich obowiązku uczestnictwa
w spotkaniach formacyjnych i wyznaczonych dyżurach liturgicznych.
4. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie POAK. Gdyby ktoś z parafian chciał włączyć się
do tej grupy apostolskiej, to zapraszamy na spotkanie.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. W środę rozpocznie się
Triduum przed Dniem Świętości Życia.
6. W czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla scholii. Zapraszamy także te dziewczynki,
które chciałyby śpiewać w scholii.
7. W piątek po Mszy św. porannej nabożeństwo Drogi Krzyżowej, o godz. 1630 Droga Krzyżowa
dla dzieci, o godz. 1730 Droga Krzyżowa dla dorosłych. O godz. 1900 odbędzie się Droga
Krzyżowa dla młodzieży. Na to nabożeństwo prosimy obowiązkowo młodzież przygotowującą się do
bierzmowania z I, II i III klasy gimnazjum. O godz. 1700 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej
Przenajdroższej Krwi . Stacyjna Droga Krzyżowa w parafii Miechocin. W piątek od godz. 1700 do
soboty do godz. 1700 w całym Kościele powszechnym trwać będzie spowiedź święta połączona
z adoracją Najświętszego Sakramentu – „24 godziny dla Pana”. W naszej diecezji został wyznaczony
kościół Świętego Ducha w Sandomierzu, gdzie będzie można przez całą dobę skorzystać z sakramentu
pokuty i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
8. W sobotę – 25 marca – Uroczystość Zwiastowania NMP. W katedrze sandomierskiej na Mszy
św. o godz. 1100 odbędzie się Jubileusz 25-lecia Diecezji Sandomierskiej oraz rozpoczęcie III
Synodu Diecezjalnego. Zachęcamy wszystkich do udziału w tych uroczystościach, a szczególnie
prosimy przedstawicieli wspólnot i grup parafialnych o uczestnictwo w tym wydarzeniu. Ten dzień jak
co roku, to Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy św.
o godz. 1800 modlić się będziemy o umiłowanie każdego życia ludzkiego oraz dokonamy aktu
podjęcia Duchowej Adopcji. Chętni do podjęcia tego aktu proszeni są o zabranie ze stolika deklaracji
Duchowej Adopcji oraz folderu o Duchowej Adopcji. Wypełnione deklaracje prosimy odciąć
i przynieść w sobotę na wieczorną Mszę św. Prosimy także o przyniesienie z sobą świec. Po Mszy
św. odbędzie się nabożeństwo wynagradzające za grzechy przeciwko życiu.
9. W przyszłą niedzielę – 26 marca przypada 8 rocznica Nawiedzenia naszej parafii przez kopię
Jasnogórskiego Wizerunku Matki Bożej. O godz. 2100 odbędzie się Apel Jasnogórski. W przyszłą
niedzielę przeprowadzona będzie w naszej parafii dobroczynna akcja sprzedaży figurek gipsowych
oraz pierniczków przez Siostry Służebniczki NMP i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Tarnobrzegu – Mokrzyszowie. W domu tym przebywa na co dzień 67 podopiecznych z różnym
stopniem niepełnosprawności w wieku od 5 – 65 lat. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na
potrzeby Domu Pomocy. W przyszłą niedzielę zmiana czasu.
10. Na tablicy ogłoszeń znajduje się informacja Komendy Miejskiej Straży Pożarnej o zagrożeniach
i skutkach płynących z wypalania traw. Zachęcamy do zapoznania się z tym apelem.
11. Przypominamy o organizowanych rekolekcjach dla róż różańcowych oraz dla związków
niesakramentalnych, jak też o misyjnej zbiórce niepotrzebnych telefonów komórkowych. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń.
12. „Bóg zapłać” parafianom z domów i bl. nr 38 przy ul. Mickiewicza m. od 1 - 23 za pełniony dyżur
porządkowy świątyni i ofiarę 210 zł. Pracowało 3 osoby. Msza św. w intencji tych parafian w środę
o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 24 – 48.
13. Zachęcamy do nabycia Baranków wielkanocnych, Paschalików oraz prasy katolickiej. Jest nowy
numer czasopisma dla dzieci „Mały Gość Niedzielny” oraz dla młodzieży „Droga”.

