V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 07.04.2019.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna ostatni okres Wielkiego Postu – czas Męki Pańskiej, znakiem tego są
zasłonięte krzyże. W naszej wspólnocie rozpoczynamy czas Rekolekcji, które kontynuowane będą od
czwartku. Witamy tegorocznego rekolekcjonistę – ks. dr Bartłomieja Krzosa – wikariusza parafii św. Józefa
w Sandomierzu i wykładowcę w WSD w Sandomierzu. Dziś nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem
pasyjnym o godz. 1700, po nim zmiana tajemnic różańcowych. Dziś odbywa się Charytatywny Kiermasz
Wielkanocny dla Eryka i Piotra. Można na nim nabyć wypieki domowe, stroiki oraz inne rękodzieła. Od
godz. 1500 do 1600 w Świetlicy Parafialnej bezpłatne porady prawne.
2. Jutro Msza św. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. spotkanie LSO.
3. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała Archanioła. Po Mszy św. wieczornej, o godz. 1845
odbędzie się spotkanie dla rodziców i dzieci komunijnych ze SP nr 3.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. W czwartek rozpoczną się szkolne Rekolekcje Wielkopostne oraz kontynuowane będą Rekolekcje
Parafialne. Program rekolekcji jest umieszczony na tablicy ogłoszeń, w gablocie i na stronie internetowej,
a będzie wyglądał następująco:
11.04. – CZWARTEK
godz. 920 – Msza św. z nauką dla dzieci z klas I – IV
godz. 1030 – Msza św. z nauką dla dzieci z klas V – VIII
godz. 1200 – Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci i młodzieży z OREW i WTZ
godz. 1700 – Godzina Święta z Koronką do Bożego Miłosierdzia

godz. 1800 – Msza św. z nauką do małżonków, rodziców, seniorów, nauczycieli i wychowawców
12.04. – PIĄTEK

godz. 700 – Msza św. z nauką ogólną

godz. 920 – Droga Krzyżowa dla dzieci z klas I – IV
godz. 1030 – Droga Krzyżowa dla dzieci z klas V – VIII
godz. 1200 – Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży z OREW i WTZ
godz. 1500– Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną
godz. 1900 – Droga Krzyżowa ulicami parafii.
W piątek nie będzie Drogi Krzyżowej rano ani po południu. Wszystkich Parafian dorosłych, dzieci
i młodzież zapraszamy na jedną, wspólną Drogę Krzyżową po Osiedlu, która rozpocznie się o godz. 1900.
13.04. – SOBOTA – DZIEŃ SPOWIEDZI PARAFIALNEJ

godz. 800 – Msza św. z nauką dla starszych i chorych oraz nabożeństwo pokutne
 godz. 915 do 1200 – spowiedź św.
 godz. 1500 do 1700 – spowiedź św.

godz. 1630 – spowiedź dla kandydatów do bierzmowania
godz. 1700 – spotkanie rekolekcyjne z nauką dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z wszystkich
grup w ramach comiesięcznego spotkania formacyjnego.
godz. 1730 modlitwa różańcowa z racji 13 dnia miesiąca.
godz. 1800 – Msza św. z nauką ogólną i zakończenie rekolekcji. Na Mszach św. w sobotę będzie można
złożyć ofiarę z racji rekolekcji. W nocy z soboty na niedziele w kaplicy wieczystej adoracji na Serbinowie
odbędzie się nocna adoracja dla naszej parafii. Do udziału w niej zaprasza Wspólnota dla Intronizacji NSPJ.
6. W Niedzielę Palmową na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm, przy czym na Mszę św. o godz. 1200
prosimy, by przyszły z palmami dzieci i ustawiły się przy figurce Matki Bożej przed kościołem. Po
poświęceniu palm odbędzie się uroczysta procesja do kościoła. Dzieci oraz grupy, które będą własnoręcznie
wykonywały palmy i będą brać udział w konkursie na najpiękniejszą palmę, prosimy, aby palmy zaopatrzone
w karteczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą, przyniosły do piątku – 12 kwietnia do Świetlicy
parafialnej, do godz. 1630. W niedzielę po Mszy św. o godz. 1200 nastąpi rozdanie nagród. Szczegóły na
tablicy ogłoszeń. W Niedzielę Palmową w Sandomierzu odbędzie się Diecezjalny Dzień Młodych.
Taca z przyszłej - II niedzieli miesiąca przeznaczona będzie na inwestycje parafialne. W przyszłą niedzielę
odbędzie się kiermasz ozdób świątecznych wykonanych przez dzieci i nauczycieli z OREW.
7. Osoby, które wzięły pisanki z koszyczka dobroci, proszone są o przyniesienie przygotowanych prezentów
z naklejonym numerem do Niedzieli Palmowej i złożenie ich przy obrazie Jezusa Miłosiernego.
8. Serdeczne „Bóg zapłać” tym Osobom, które bezinteresownie posprzątały świątynię, ponieważ z bl. nr 12
przy ul. Kochanowskiego nikt nie zadbał o czystość naszego wspólnego Domu Bożego. W tym tygodniu
prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 3 i 5 przy ul. Moniuszki.
9. Zachęcamy do nabycia baranków wielkanocnych Caritas oraz prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego”
dołączony jest film o św. Ignacym Loyola. Można jeszcze nabyć palmy wykonane przez młodzież.

