III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 05.05.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela otwiera w Kościele polskim XI Tydzień Biblijny, przeżywany pod hasłem: „Głosili
Ewangelię mocą Ducha Bożego”. Jest to także III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, którego
lekturą w tym roku jest Ewangelia wg Św. Jana, rozdziały od 1 – 10. Zachęcamy, aby dzisiaj
i w trwającym Tygodniu Biblijnym sięgnąć po Księgę Pisma Świętego i przeczytać codziennie chociaż
fragment tejże Ewangelii. Dzisiaj o godz. 1700 modlitwa różańcowa, litania i zmiana tajemnic
różańcowych. Dziś od godz. 1500 do 1600 w Świetlicy parafialnej bezpłatne porady prawne.
2. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 1730, a po nich Msza św. wieczorna. Zapraszamy dzieci,
młodzież i dorosłych do udziału w tych pięknych maryjnych nabożeństwach. Dzieci uczestniczące
w nabożeństwach, mogą zabrać sobie z zakrystii plansze, na które naklejać będą rozdawane obrazki.
3. Jutro – 06.05. – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba. Po Mszy św. wieczornej, o godz. 1845 próba
dla dzieci komunijnych ze SP nr 3 oraz zbiórka dla ministrantów.
4. We wtorek nabożeństwo majowe połączone z modlitwą do św. Michała Archanioła. O godz. 1615
próba dla dzieci komunijnych ze SP nr 3.
5. W środę – 08.05. – uroczystość św. Stanisława, B i M. – głównego Patrona Polski i naszej diecezji.
Mszą św. o godz. 900 sprawowaną w naszym kościele rozpoczną się obchody Europejskiego Dnia
Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Po Mszy św. wyruszy Marsz Godności na Plac
B. Głowackiego zakończony wspólnym piknikiem. O godz. 17 00 cotygodniowa adoracja Najświętszego
Sakramentu połączona z nabożeństwem majowym. O godz. 1845 próba generalna dla dzieci ze SP nr
3 przed niedzielna uroczystością I Komunii Św.
6. W czwartek o godz. 1600 próba generalna dla dzieci ze Szkoły Społecznej. O godz. 1700 Godzina
Święta adresowana szczególnie dla SKC, połączona z nabożeństwem majowym. Po Mszy św.
comiesięczne spotkanie dla SKC. W tym dniu gościć będziemy s. Krystynę Kusak ze Zgromadzenia
Adoratorek Krwi Chrystusa, która spotka się z naszą wspólnotą SKC.
7. W piątek na godz. 900 prosimy rodziców lub opiekunów dzieci klas III do przygotowania naszej
świątyni i jej otoczenia na uroczystość I Komunii Św. O godz. 1500 odbędzie się Nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia. O godz. 1600 nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci pierwszo
komunijnych ze Społecznej Szkoły Podstawowej. Po Mszy św. spotkanie młodzieży z grupy teatralnej.
8. W sobotę na Mszy św. o godz. 1200 uroczystość I Komunii Św. dzieci ze Szkoły Społecznej. Do
Komunii św. przystąpi 22 dzieci. O godz. 1500 nabożeństwo pokutne i spowiedź św. dla dzieci z klasy
III ze Szkoły nr 3, ich rodziców i rodzin.
9. Przyszła niedziela to Niedziela Dobrego Pasterza, rozpocznie ona Tydzień Modlitw o Powołania do
Służby w Kościele. Uroczystość odpustowa w parafii Mokrzyszów.
W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 1200 uroczystość I Komunii Św. dzieci z klasy III. Do
Komunii św. przystąpi 35 dzieci. Bardzo prosimy uczestników Mszy św. o godz. 1200, aby w tym dniu
wybrać sobie inną godzinę Mszy św. i pozostawić miejsce dla uczestników uroczystości I – komunijnej.
Przy tej okazji apelujemy do rodziców i rodzin dzieci I – komunijnych, by to wielkie wydarzenie
w życiu dzieci nie było przyćmione przez niewłaściwe dla tej uroczystości obyczaje. Ofiary z przyszłej II niedzieli miesiąca przeznaczone będą na spłatę naszego zadłużenia, które wynosi jeszcze 35 tyś. zł.
10. W niedzielę 26 maja w parafii na Serbinowie odbędzie się VIII Festiwal piosenki i pieśni Maryjnej im.
Ks. Michała Józefczyka. Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w nim. Zgłoszenia do 23 maja.
11. Straż Honorowa NSPJ zaprasza do udziału w pielgrzymce do Częstochowy w dniu 15 czerwca. Koszt 55
zł. Zapisy w zakrystii. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
12. Przypominamy małżeństwom, które obchodzą w tym roku jubileusz 20 – lecia małżeństwa
o możliwości świętowania swego jubileuszu podczas uroczystości w Sandomierzu, w dniu 9 czerwca
podczas uroczystości 20 rocznicy pobytu św. Jana Pawła II. Zgłoszenia w zakrystii do 10 maja.
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 17 przy ul. Moniuszki za pełniony dyżur porządkowy w świątyni
i ofiarę 270 zł. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o podjęcie dyżuru
porządkowego parafian z bl. nr 1 przy ul. Skalna Góra.
14. 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.

