
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 12.05.2019.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 
1. Dzisiejsza niedziela – Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do Służby                      

w Kościele, przeżywany pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Prośmy zatem Jezusa szczególnie w tych 

dniach o dobre i liczne powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W naszej wspólnocie 

przeżywamy dziś uroczystość I Komunii św. dzieci z klasy III. Do I Komunii św. przystępuje 34 dzieci. 

Polecamy ich w naszych modlitwach, aby w całym swoim życiu korzystały z daru Eucharystii i pozostały 

wierne Panu Jezusowi. Cały „Biały Tydzień” będzie czasem spotykania się dzieci i ich rodziców                          

z Jezusem, który przychodzi do naszych serc, obdarowując nas życiem i miłością. Zapraszamy dzieci 

i ich rodziny do uczestnictwa w Mszach św. „Białego Tygodnia” o godz. 1800, do piątku włącznie. 

Dziś - 12 maja przypada 16 rocznica utworzenia naszej parafii. O godz. 1730 nabożeństwo majowe,                  

w czasie którego będziemy dziękować Jezusowi i Jego Matce Maryi za dar pierwszego pełnego 

uczestnictwa we Mszy św. dzieci komunijnych.   

2. Przeżywając miesiąc maj zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach majowych, które 

odprawiane są w dni powszednie o godz. 1730. 

3. Jutro – 13 maja przypada 102 rocznica Objawień Fatimskich. Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie się 

pierwsze w tym roku uroczyste Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 1930 koronka do Bożego 

Miłosierdzia,  o godz. 2015 modlitwa różańcowa, a po niej procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej                
i ze świecami. Zapraszamy gorąco do uczestnictwa w tym nabożeństwie. Msza św. wieczorna                     

w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Po Mszy św. spotkanie dla LSO.  

4. We wtorek – 14.05. – święto św. Macieja, Ap.  

5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym o godz. 1730. Naszą 

modlitwą w tym dniu otoczmy p. Zofię, naszą zakrystiankę w dniu jej imienin.  

6. W czwartek – 16.05. – święto św. Andrzeja Boboli, k. m.  -  Patrona Polski. Po Mszy św. uczczenie 

relikwii św. Andrzeja Boboli.  

7. W piątek -  17 dnia miesiąca przeżywać będziemy comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus.   

O godz. 1710 Godzinki, po nich nabożeństwo majowe, o godz. 1800 Msza św. w intencjach powierzonych 

Dzieciątku Jezus, po niej modlitwa z zawierzeniem dzieci Najświętszemu Dzieciątku Jezus.  

8. W przyszłą niedzielę o godz. 1715 nabożeństwo wielkanocne „Via lucis”.  Na prośbę rodziców chorego 

34 - letniego Krzysztofa z Jadachów w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek                                      

z przeznaczeniem na jego leczenie. Miesięczny koszt leczenia wynosi 20 tys. zł. Zachęcamy do wsparcia.  

9. Informujemy, że Rocznica I Komunii św. odbędzie się w niedzielę 26 maja. Na Mszy św. o godz. 1030 

odbędzie się dla dzieci ze Szkoły Społecznej, natomiast na Mszy św. o godz. 1200 dla dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 i chętnych dzieci. Spotkanie organizacyjne dla rodziców odbędzie się                               

w poniedziałek 20 maja po Mszy św. wieczornej.  

10. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży posiada jeszcze kilka wolnych miejsc dla młodzieży w wieku do 

25 lat na bezpłatne kursy zawodowe m.in.: fryzjerki, operatora koparek, grafika komputerowego oraz 

innych. Szczegóły na plakacie.  

11. Gdyby jeszcze jakieś małżeństwo przeżywające swój jubileusz 20 – lecia, pragnęło wziąć udział                   

w uroczystościach w Sandomierzu w dniu 9 czerwca, to prosimy o zgłoszenie się najpóźniej do 19 maja.  

12. Dziękujemy serdecznie rodzicom dzieci komunijnych za sprzątanie i przygotowanie świątyni oraz 

jej obejścia do dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy za wystrój kościoła oraz za dar ołtarza. 

Dziękujemy również naszej służbie kościelnej oraz tym parafianom, którzy ofiarnie włączyli się                          

w przygotowanie dzisiejszej uroczystości I komunijnej. 

13. „Bóg zapłać” za ofiary złożone dzisiaj na potrzeby parafii z racji II niedzieli miesiąca, jak też za każdą 

ofiarę i bezinteresowną pracę wykonaną dla parafii. Niech wszystkim dobroczyńcom Bóg błogosławi.  

14. Przypominamy o możliwości udziału w pielgrzymce Straży Honorowej NSPJ do Częstochowy,                    

w sobotę 15 czerwca.  

15. Informujemy, że spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbędą się w przyszłym tygodniu.   

16. „Bóg zapłać” parafianom z bl. 1 przy ul. Skalna Góra  za sprzątanie świątyni i ofiarę 160 zł. Pracowało 

4 osoby. Msza św. w ich intencji  w środę  o godz. 700.  W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy 

parafian z bloku nr 2 przy ul. Skalna Góra.  

17. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.   


