NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 09.06.2019.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną też „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres
wielkanocny. Katolicy, którzy nie przystąpili do wielkanocnej spowiedzi i Komunii św., mogą ten
obowiązek wiary wypełnić do przyszłej niedzieli. Dziś w Sandomierzu odbywają się uroczystości
związane z 20 Rocznicą pobytu św. Jana Pawła II w Sandomierzu. Uroczysta Msza św. o godz. 1100.
2. Jutro – 10.06. - Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. będą o godz. 700, 900, 1630 i 1800.
O godz. 1740 litania do Serca Pana Jezusa. Msza św. o godz. 1800 w intencji zmarłych polecanych
w wypominkach. Na Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie podsumowujące rok formacji przed
bierzmowaniem prosimy kandydatów z kl. VI wraz z rodzicami. Po Mszy św. wieczornej
spotkanie Rycerzy Kolumba.
3. We wtorek – 11.06. – wsp. św. Barnaby, Ap. O godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała
Archanioła połączone z litanią do NSPJ.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem do Najświętszego Serca
Jezusa. Na Mszę św. i spotkanie podsumowujące rok formacji prosimy kandydatów do
bierzmowania z klas VII i VIII wraz z rodzicami. W tym dniu przypada 20 rocznica pobytu
w Sandomierzu Ojca św. Jana Pawła II.
5. W czwartek - 13.06. – obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana. Na Mszy św. o godz. 1800 modlić się będziemy za kapłanów posługujących w naszej
parafii przeżywających swe rocznice święceń, a szczególnie za ks. Grzegorza świętującego 10
rocznicę święceń. Z racji 13 dnia miesiąca odbędzie się Nabożeństwo Fatimskie wg stałego
porządku. O godz. 1930 koronka do Bożego Miłosierdzia z litanią do Serca Pana Jezusa, o godz.
2015 modlitwa różańcowa i procesja fatimska zakończona błogosławieństwem i Apelem
Jasnogórskim. Z racji nabożeństwa fatimskiego nie będzie Godziny Świętej, natomiast o godz.
1740 odbędzie się comiesięczne spotkanie dla SKC ze zmianą tajemnic.
6. W piątek – 14.06. – wsp. bł. Michała Kozala, b. m. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia.
7. W sobotę odbędzie się X Rodzinny Rowerowy Rajd Papieski z Sandomierza do Baranowa
Sandomierskiego przez Tarnobrzeg. Zachęcamy do udziału.
Z naszej parafii o godz. 530 wyjazd autokarowej pielgrzymki Straży Honorowej NSPJ na Jasną Górę.
Są jeszcze wolne miejsca, zapisy w zakrystii.
8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy.
9. Caritas Diecezji sandomierskiej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Być razem – to największy
skarb”. Projekt skierowany jest do osób po 60 roku życia oraz młodzieży w wieku 13 – 20 lat
i będzie realizowany od czerwca do grudnia 2019 r. W ramach projektu odbywać się będą
warsztaty artystyczne, zajęcia sportowe oraz ciekawe spotkania. Zajęcia te odbywać się będą w
naszej Parafialnej Świetlicy Caritas. Zapisy w dni powszednie w Świetlicy w godz. od 1400 do 1630 do
dnia 23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegóły na plakacie. Zachęcamy.
10. Pragniemy już dzisiaj zasygnalizować, iż w tym roku procesja Bożego Ciała rozpocznie się
od naszego kościoła po Mszy św. o godz. 900. Szczegóły podamy w przyszłą niedzielę.
11. Bóg zapłać” za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca. Dziękujemy także za
wszelkie ofiary oraz bezinteresowne prace wykonane w ostatnim czasie na rzecz parafii.
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 4 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i ofiarę 270 zł. Pracowało 6 osób . Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 700. W tym
tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 5 przy ul. Skalna Góra.
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

