VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 26.05.2019. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś ostatnia niedziela miesiąca maja – Dzień Matki. Warto przy tej okazji zapytać siebie, czy
uczciłem Matkę Bożą moim uczestnictwem w nabożeństwie majowym? Na Mszy św. o godz. 1030
oraz 1200 Rocznica I Komunii św. dzieci z klas IV. O godz. 1730 nabożeństwo majowe. Na to
nabożeństwo, Mszę św. o godz. 1800 i spotkanie w ramach Triduum przed Bierzmowaniem,
prosimy kandydatów do sakramentu bierzmowania. O godz. 2100 Apel Jasnogórski. Jest to okazja
do uczczenia naszej Matki Niebieskiej, zapraszamy.
2. Od dziś do środy przypadają tzw. dni krzyżowe – Dni Modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.
3. Jutro na nabożeństwo majowe o godz. 1730, Mszę św. i próbę przed bierzmowaniem po Mszy
św., prosimy kandydatów do bierzmowania oraz ich świadków. Po Mszy św. zbiórka dla
wszystkich ministrantów. Zachęcamy chłopców po I Komunii św. do włączenia się w posługę
ministrancką przy ołtarzu i prosimy chętnych o zgłoszenie się do ks. Tomka.
4. We wtorek o godz. 1630 nabożeństwo pokutne i spowiedź dla młodzieży przystępującej do
Sakramentu Bierzmowania, ich rodziców i świadków. Po Mszy św. wieczornej prosimy rodziców
młodzieży bierzmowanej do posprzątania świątyni i jej otoczenia na uroczystość bierzmowania.
5. W środę – 29.05. – wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dz. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona z nabożeństwem majowym do godz. 1745. Na godz. 1730
prosimy o przybycie młodzież bierzmowaną. Na Mszy św. o godz. 1800 J.E. ks. Biskup Edward
Frankowski udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży, która przez trzy lata przygotowywała
się do tego sakramentu. Przystąpi do niego 29 osób.
6. W piątek - 31.05. - przypada święto Nawiedzenia NMP. Uroczystość odpustowa w parafii
Tarnobrzeg – Zakrzów. Ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe odprawimy o godz. 1730 przy
kapliczce Matki Bożej. W piątek rozpocznie się Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. Rano
wyjazd dzieci ze Świetlicy na wycieczkę, a o godz. 1300 wyjazd LSO na 3 dniową wycieczkę.
7. W sobotę - 01.06. – wsp. św. Justyna, m. Rozpocznie się miesiąc czerwiec poświęcony czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Śpiewając Litanię do Serca Pana Jezusa będziemy wyrażać Mu
naszą cześć i uwielbienie. Jest to I sobota miesiąca. O godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św.
nabożeństwo czerwcowe połączone z nabożeństwem I – sobotnim. W tym dniu przypada Dzień
Dziecka, otoczmy modlitwą wszystkie dzieci z racji ich święta. O godz. 815 z przed kościoła wyjazd
dzieci komunijnych wraz z rodzicami na X Diecezjalne Spotkanie Dzieci Komunijnych do Janowa
Lubelskiego. Powrót ok. godz. 1700. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc, zachęcamy do udziału.
8. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W całej Polsce przeżywać
będziemy Dzień Dziękczynienia za Wielkich Pasterzy Jana Pawła II i Prymasa Stefana
Wyszyńskiego. Jest to I niedziela miesiąca, stąd o godz. 1700 odbędzie się nabożeństwo różańcowe
z modlitwą do Bożego Serca i zmiana tajemnic różańcowych. Od godz. 1500 do 1600 bezpłatne
porady prawne.
9. Stowarzyszenie Krwi Chrystusa organizuje w dniu 30 czerwca pielgrzymkę do Częstochowy na odpust
Przenajdroższej Krwi Chrystusa. Koszt 50 zł. Szczegóły na plakacie. Przypominamy także
o organizowanej w dniu 15 czerwca pielgrzymce Straży Honorowej na Jasną Górę.
10. Zachęcamy do udziału w obchodach 20 rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Sandomierzu
w niedzielę 9 czerwca. Organizujemy wyjazd autokarem. Zapisy na listę w zakrystii.
11. W dniach od 7 do 9 czerwca w Klimontowie i Sandomierzu odbędzie się 22 Spotkanie Młodych
naszej diecezji. Chętni do udziału w nim, proszeni są o zgłoszenie się do ks. Tomasza.
12. W dniu 15 czerwca odbędzie jest X Rodzinny Rajd Rowerowy „Rowerem z Ojcem świętym”.
W tym roku na trasie z Sandomierza do Baranowa Sandomierskiego i przejedzie przez Tarnobrzeg.
13. Rodzice Chorego Krzysztofa z Jadachów serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za okazane im
wsparcie finansowe na leczenie chorego syna. Zebrana kwota to 2690 zł.
14. Firma Norimp Bako Poland zaprasza na bezpłatne komputerowe badanie wzroku, które odbędzie się 10
czerwca na ul. 1 Maja 1. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
15. „Bóg zapłać” rodzicom dzieci rocznicowych za przygotowanie świątyni i obejścia na dzisiejszą
uroczystość, za wystrój kościoła oraz za dar ołtarza – nowe lekcjonarze. Dziękujemy parafianom z bloku nr
3 przy ul. Skalna Góra , m. od 1-15 za sprzątanie świątyni i ofiarę 180 zł. Msza św. w ich intencji odbędzie
się w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z tego samego
bloku, m. od 16 – 30.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest miesięcznik „Nasza Arka”.

