VII NIEDZIELA WIELKANOCNA – 02.06.2019. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA
PAŃSKIEGO - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w całym Kościele Polskim przeżywamy Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności za
wszelkie dary, a szczególnie za Wielkich Pasterzy Jana Pawła II i Prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Po Mszy św. można złożyć ofiarę do puszek na świątynię Opatrzności Bożej
w Warszawie. Dziś o godz. 1700 nabożeństwo różańcowe z modlitwą do Bożego Serca i zmiana
tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 bezpłatne porady prawne. Dziś o godz. 1100 w parafii
Dzikowiec nastąpi zakończenie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Sł. B. Ks. Stanisława
Sudoła – kapłana pochodzącego z naszej diecezji.
2. Rozpoczęliśmy miesiąc czerwiec, w którym codziennie modlić się będziemy słowami Litanii do
Serca Pana Jezusa, a poprzez nowennę przygotowujemy się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
3. Jutro - 03.06. – wsp. św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników. Po Mszy św. zbiórka dla
wszystkich ministrantów oraz chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami.
4. W środę – 04.06. – wsp. św. Bonifacego, b. m. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona
z nabożeństwem czerwcowym. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.
5. W I czwartek miesiąca o godz. 1700 Godzina 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. W piątek w Klimontowie rozpocznie się 22 Spotkanie Młodych diecezji sandomierskiej.
Gdyby ktoś z młodych chciał wziąć w nim udział, to prosimy do jutra zgłosić się do ks. Tomasza.
7. W sobotę – 08.06. – wsp. św. Jadwigi Królowej. Na Świętym Krzyżu odbędzie się Ogólnopolska
Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza.
8. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i zakończenie okresu wielkanocnego.
W Sandomierzu odbędą się uroczystości związane z 20 Rocznicą pobytu w nim św. Jana Pawła
II. O godz. 900 przy kościele św. Józefa w Sandomierzu rozpocznie się diecezjalny Marsz dla Życia
i Rodziny, o godz. 1000 na Placu Papieskim nastąpi finał konkursu o św. Janie Pawle II. O godz. 1100
uroczysta Msza św. dziękczynna, po niej występ Orkiestry Wojska Polskiego i Piknik z wieloma
atrakcjami. Gorąco zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu. Osoby, które chcą wziąć udział
w Marszu wyjeżdżają autokarem o godz. 815. Natomiast dla osób, które chcą uczestniczyć w Mszy św.
wyjazd nastąpi o godz. 930. Bardzo prosimy o zapisanie się na listy w zakrystii do jutra, bowiem
organizujemy wspólny wyjazd z parafią św. Barbary i musimy wiedzieć ile jest chętnych osób.
W przyszłą niedzielę w parafii OO. Dominikanów rozpocznie się Parafialny Kongres Eucharystyczny.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona na parafialne inwestycje.
9. Przypominamy o organizowanych w miesiącu czerwcu pielgrzymkach do Częstochowy: w dniu 15
czerwca Straży Honorowej NSPJ i 30 czerwca Stowarzyszenia Krwi Chrystusa. Zapisy w zakrystii.
10. Caritas Diecezji Sandomierskiej informuje, że w naszej parafii otwarty jest Lokalny Punkt Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Punkt udziela nieodpłatnej pomocy z zakresu pomocy
prawnej, psychologicznej, terapeutycznej, psychiatrycznej oraz materialnej. Jego działalność jest
finansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Punkt czynny jest we wtorek od godz. 14 00 do
1800, w środę od 1000 do 1400 oraz w czwartek od 1400 do 1800.
11. OREW zaprasza w dniu 5 czerwca na Dzień Otwarty placówki. Oferta skierowana jest do rodziców
i opiekunów dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
12. Przypominamy o organizowanym w dniu 15 czerwca X Rodzinnym Rajdzie Papieskim
z Sandomierza przez Tarnobrzeg do Baranowa Sandomierskiego.
13. Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży naszej diecezji informuje o możliwości udziału młodych
w wakacyjnych turnusach "Wakacje z wartościami 2019". Szczegóły u naszych duszpasterzy.
14. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3 przy ul. Skalna Góra, m. od 16 - 30 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 180 zł. Pracowało 5 osób. Msza św. w ich intencji w piątek o godz.
700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 4 przy ul. Skalna Góra.
Dziękujemy także tym rodzicom młodzieży bierzmowanej, którzy włączyli się w przygotowanie
świątyni do uroczystości bierzmowania oraz za ufundowanie liturgicznej kapy pogrzebowej.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

