III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04.2018. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejsza niedziela otwiera w Kościele polskim X Tydzień Biblijny, przeżywany pod
hasłem: „Weźmijcie Ducha Świętego!". Dzisiejsza niedziela to także II Narodowy Dzień
Czytania Pisma Świętego. W tym roku został wybrany List do Rzymian – nazwany Pawłową
ewangelią wolności w Duchu Świętym (por. Rz 8). Zachęcamy, aby dzisiaj i w trwającym
Tygodniu Biblijnym sięgnąć po Księgę Pisma Świętego i przeczytać codziennie chociaż
fragment tego listu Pawłowego. Nabożeństwo niedzielne dziś o godz. 1730.
Dzisiaj w ramach akcji Wielka Misja na Placach odbędzie się na Placu B. Głowackiego
o godz. 1500 spotkanie ewangelizacyjne. Na hali MOSiR-u w godzinach od 1000 do 1500
odbywa się dzisiaj Kiermasz zdrowia i urody.
2. W związku z odbywającą się co pięć lat wizytacją kanoniczną naszej parafii, która
odbędzie się 27 kwietnia br. przez ks. bpa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, bardzo
prosimy na spotkanie jutro po Mszy św. wieczornej wszystkich odpowiedzialnych za
istniejące przy naszej parafii wspólnoty i grupy parafialne oraz przedstawicieli Rady
Parafialnej. Po Mszy św. odbędzie się także zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
3. We wtorek z racji 17 dnia miesiąca Godzinkami o godz. 1730 rozpocznie się Nabożeństwo
do Dzieciątka Jezus i odbędzie się wg stałego porządku. Zachęcamy do napisania intencji
powierzonych Dzieciątku Jezus. Na Mszę św. i spotkanie po niej prosimy kandydatów do
bierzmowania z II i III klasy gimnazjum.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla
rodziców dzieci komunijnych z wszystkich 3 grup.
5. W czwartek na Mszę św. i spotkanie prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy VI i
VII. O godz. 1930 spotkanie młodzieżowej grupy wolontariackiej „Bogumili”.
6. W sobotę w ramach przeżywanego Jubileuszu 200 – lecia Diecezji Sandomierskiej
odbędzie się w Sandomierzu Sympozjum dla wiernych świeckich pt. „Świeccy Kościoła
Sandomierskiego”. Rozpoczęcie Mszą św. w Bazylice Katedralnej o godz. 1000. Zachęcamy
przedstawicieli parafii do udziału w tym sympozjum. Wyjazd o godz. 915.
7. Przyszła niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza, rozpocznie ona Tydzień Modlitw
o Powołania do Służby w Kościele. Uroczystość odpustowa w parafii Mokrzyszów.
8. W dniach 29.04. – 01.05. w ramach Jubileuszu Młodych odbędzie się XXI Diecezjalne
Spotkanie Młodych. W tym roku odbędzie się ono w Dwikozach, Zawichoście i Annopolu.
Natomiast finał będzie miał miejsce w dniu 1 maja w WSD w Sandomierzu. Zachęcamy
młodzież gimnazjalną i starszą z naszej parafii do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
Uczestnikom zapewniamy pokrycie koniecznych opłat za udział w tym spotkaniu. W zakrystii
można pobrać karty zgłoszeniowe.
9.„Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Waryńskiego, m. od 1-20 za pełniony dyżur
porządkowy i ofiarę 160 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 do 44.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Można również zabrać sobie ze stolika
czasopismo WSD w Sandomierzu i po przeczytaniu przekazać komuś innemu lub zwrócić.

