VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO 28.05.2017. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejszą uroczystość wpatrujemy się w Chrystusa wstępującego w Niebo, który wskazuje nam
właściwy kierunek i obdarza mocą oraz odwagą, abyśmy krocząc po ziemskiej drodze, z Nim zdążali
ku naszej wiecznej Ojczyźnie, którą jest Niebo.
Dziś przypada 36 r. śmierci Sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Nabożeństwo majowe
i nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego o godz. 1730.
2. Jutro – 29.05. – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. Jutro na wstępne spotkanie o godz. 1700
zapraszamy chłopców po Komunii Św., którzy chcieliby zostać ministrantami. Po Mszy wieczornej
zbiórka dla LSO.
3. We wtorek o godz. 1200 w kościele OO. Dominikanów Msza św. w intencji Mieszkańców naszego
miasta w kolejną rocznicę jego lokacji.
4. W środę – 31.05. – przypada święto Nawiedzenia NMP. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona z ostatnim nabożeństwem majowym o godz. 1730.
5. W czwartek 01.06. – wsp. św. Justyna, m. Rozpocznie się miesiąc czerwiec poświęcony czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Śpiewając Litanię do Serca Pana Jezusa będziemy wyrażać Mu
naszą cześć i uwielbienie. Jest to I czwartek miesiąca, dlatego o godz. 1700 Godzina Święta
połączona z nabożeństwem czerwcowym. W tym dniu przypada Dzień Dziecka, otoczmy modlitwą
wszystkie dzieci z racji ich święta.
6. W I piątek miesiąca od godz. 1400 odwiedziny chorych w mieszkaniach. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu i spowiedź pierwszo piątkowa. Po Mszy św. spotkanie Straży Honorowej
NSPJ.
7. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. nabożeństwo pierwszo
sobotnie połączone z modlitwą do Serca Pana Jezusa, do godz. 1930. W sobotę odbędzie się VIII
rowerowy Sandomierski Rajd Papieski. Trasa rajdu wiedzie w tym roku z Sandomierza do Zochcina.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
W sobotę w kościele św. Barbary o godz. 2100 rozpocznie się czuwanie przed Zesłaniem Ducha
Świętego. Zachęcamy do udziału w nim ruchy i wspólnoty oraz wszystkich chętnych.
8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu
wielkanocnego. W całej Polsce przeżywać będziemy Święto Dziękczynienia. Z racji I niedzieli
miesiąca o godz. 1655 maryjna prelekcja, nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.
9. W niedzielę 11 czerwca odbędzie się w naszym mieście Marsz dla Życia i Rodziny. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń oraz okolicznościowych ulotkach wyłożonych na stoliku.
10. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce Straży Honorowej do Częstochowy w dniu 17 czerwca.
Zapisy na listę w zakrystii.
11. Słowa szczególnej wdzięczności kierujemy do osób zaangażowanych w organizację IX
Pikniku Rodzinnego, którym świętowaliśmy XIV rocznicę powstania naszej parafii. Nie sposób
wszystkich imiennie wymienić, ale wszystkim razem i każdemu z osobna dziękujemy za
wszelkie wniesione dobro - swoją pracą, ofiarą i modlitwą. Czynny udział tak wielu osób
przyczynił się do udanej organizacji naszej parafialnej uroczystości i do radosnego świętowania.
Niech Bóg wszystkim wynagrodzi swym błogosławieństwem.
12. Dziękujemy parafianom z bl. 13 przy ul. Moniuszki za sprzątanie świątyni i złożoną ofiarę 415
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 bloku nr 15 przy ul. Moniuszki.
13. Zachęcamy do nabycia prasy katolickiej. Jest nowy numer czasopisma dla młodzieży „Droga”
oraz „Nasza Arka”.

