
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 19.05.2019.   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 

1. Dzisiaj o godz. 17
15 

nabożeństwo wielkanocne Via Lucis – Droga Światła połączone                                   

z nabożeństwem majowym. Dziś składając ofiarę do puszek przy wyjściu ze świątyni możemy 

wesprzeć  chorego 34 – letniego Krzysztofa z Jadachów. O pomoc w zbiórce ofiar pieniężnych proszą 

rodzice chorego, bowiem miesięczny koszt leczenia wynosi 20 tyś. zł. Wszystkim za okazane wsparcie 

serdecznie dziękują.  

2. Zapraszamy wszystkich do udziału w nabożeństwach majowych, które odprawiane są codziennie                   

o godz. 17
30

.  

3. Jutro po Mszy św. wieczornej o godz. 18
45

 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców 

dzieci klas IV, które w przyszłą niedzielę przeżywać będą rocznicę I Komunii Świętej. Po Mszy św. 

zbiórka dla ministrantów. 

4.  We wtorek po Mszy św. wieczornej próba dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, 
który odbędzie się 29 maja br. Prosimy wszystkich o obecność. We wtorek na Mszy św. o godz. 18

00
                      

w kościele OO. Dominikanów Jubileusz 60 – lecia kapłaństwa świętował będzie o. Józef Kostecki.            

O godz. 8
00

 z przed kościoła wyjazd młodzieżowej grupy teatralnej.  

5. W środę o godz. 12
00

 w kościele OO. Dominikanów odprawiona będzie Msza św. w intencji Miasta 

i Mieszkańców z racji 426 rocznicy lokacji naszego miasta. O godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja 

Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem majowym. Po Mszy św. o godz. 18
45

 próba 

dla dzieci rocznicowych ze SP nr 3 oraz z innych szkół.  

6. W czwartek po Mszy św. wieczornej próba dla dzieci rocznicowych ze Społecznej Szkoły 

Podstawowej. 

7. W piątek – 24.05. – wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych. O godz. 16
00

 nabożeństwo pokutne                 

i spowiedź dla dzieci i ich rodziców. O godz. 17
00

 modlitwa do MB Królowej Przenajdroższej Krwi 

Chrystusa. Ze względu na odbywające się w tym tygodniu próby przed Rocznicą I Komunii św. na 

Mszę św. o godz. 18
00 

i wspólne comiesięczne spotkanie formacyjne po niej prosimy kandydatów 

do bierzmowania z kl. VI, VII i VIII.  

8. W sobotę od godz. 9
00

 prosimy rodziców dzieci rocznicowych do sprzątanie świątyni i jej 

obejścia przed Rocznicą I Komunii Świętej. O godz. 17
30 

nabożeństwo majowe połączone                          

z modlitwą wynagradzającą za grzechy przeciwko życiu.  

9. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10
30

 Rocznica I Komunii Św. dzieci z klasy IV 

Społecznej Szkoły Podstawowej, natomiast na Mszy św. o godz. 12
00 

Rocznica dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 3 oraz innych szkół.  W przyszłą niedzielę przypada Dzień Matki. Mszą św. o godz. 

18
00

 młodzież, która przystąpi w przyszłym tygodniu do Sakramentu Bierzmowania rozpocznie 

Triduum przygotowujące do tego wydarzenia. O godz. 21
00

 odbędzie się Apel Jasnogórski. 

10. W dniu 9 czerwca br. w Sandomierzu odbędą się uroczyste obchody 20 rocznicy pobytu św. 

Jana Pawła II w Sandomierzu. O godz. 9
00

 z parafii św. Józefa wyruszy diecezjalny Marsz dla Życia 

i Rodziny, który dotrze na Błonia Sandomierskie, tam o godz. 11
00

 będzie miała miejsce uroczysta 

Msza św., a następnie odbędzie się piknik rodzinno – młodzieżowy z wieloma atrakcjami. Z naszej 

parafii organizujemy wspólny wyjazd autokarem, zachęcamy do udziału i prosimy chętnych                             

o zapisywanie się w zakrystii.  

11. W dniach od 7 do 9 czerwca br. odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Młodych. Szczegóły na 

plakacie. Zapisy na wyjazd u ks. Tomasza.  

12. Przypominamy o organizowanej pielgrzymce Straży Honorowej do Częstochowy w dniu 15 

czerwca. Zapisy chętnych w zakrystii.  

13. W dniu wczorajszym rozpoczęła się ogólnopolska akcja „Dar na Stulecie” dla uczczenia stulecia 

urodzin Karola Wojtyły. Jej celem jest zbudowanie duchowego pomnika z serc i umysłów Polaków 

poprzez różnorodne inicjatywy. Zachęcamy do włączenia się w ten projekt. Szczegóły na plakacie.  

14. Dziękujemy parafianom z bl. nr 2  przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur w świątyni i ofiarę 270 

zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 7
00

. W tym tygodniu prosimy o taki 

dyżur parafian z bl. nr 3 przy ul. Skalna Góra, m. od 1 - 15.  

15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Ze stolika za ławkami można zabrać sobie 

darmowy okolicznościowy numer czasopisma „ChiT” poświęcony 40 rocznicy pielgrzymki św. Jana 

Pawła II do Ojczyzny oraz cudom eucharystycznym w Polsce.   


