
X  NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 07.06.2020.  OGŁOSZENIA 

DUSZPASTERSKIE. 

1. Dzisiaj w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: 

„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...” Jak co roku w pierwszą niedzielę czerwca przeżywamy 

Święto Dziękczynienia za niepodległość i wolność. Dziś kończy się okres Komunii wielkanocnej. O godz. 1700 

nabożeństwo niedzielne oraz zmiana tajemnic różańcowych.  

2. Trwa miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zachęcamy zatem do uczestnictwa                       

w codziennych Eucharystiach i nabożeństwach czerwcowych. 

3. Jutro – 08.06. – wsp. św. Jadwigi Królowej.  Msza św. wieczorna w intencji zmarłych polecanych                  

w wypominkach. Po Mszy św. nabożeństwo czerwcowe do NSPJ. Jutro po Mszy św. wieczornej zbiórka 

dla LSO. Zapraszamy ministrantów i lektorów na to spotkanie.  

4. We wtorek o godz. 1730 nabożeństwo do św. Michała Archanioła połączone z nabożeństwem czerwcowym.              

O godz. 1600 odbędzie się próba przed I Komunią dla dzieci klasy III b SP nr 3 oraz dzieci z innych szkół.  

5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem czerwcowym o godz. 1740. Po Mszy 

św. spotkanie Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. O godz. 1600 próba dla dzieci z klasy III a SSP, zaś o godz. 

1900 próba dla dzieci z klasy III b tejże szkoły.  

6. W czwartek – 11.06. – przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. 

Porządek Mszy św. w tym dniu: 730, następnie centralna Msza św. o godz. 900, po której wyruszymy              

w procesji z Najświętszym Sakramentem ulicami wokół świątyni tak, jak to czynimy na zakończenie 

Oktawy. Nie będzie Mszy św. o godz. 1030, pozostałe Msze św. o godz. 1200 oraz 1800. Ponieważ jest to  II 

czwartek miesiąca, o godz. 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem czerwcowym i krótkie spotkanie 

dla SKC. Rozpoczęcie Nowenny dla Straży Honorowej NSPJ. Prosimy serdecznie wspólnoty parafialne oraz 

chętnych parafian o przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie ich kwiatami. Prosimy tych parafian, którzy 

posiadają kwiaty na działkach, aby je przynieśli do środy. Zachęcamy również dzieci do udziału w procesji.  

7. Przez całą Oktawę Bożego Ciała z wieczorną Mszą św. łączyć będziemy procesję z Najświętszym 

Sakramentem wokół kościoła. Uczestniczmy w nich licznie, oddając cześć Jezusowi Eucharystycznemu. 

8. W piątek 12. 06. przypada 21 rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Sandomierzu. Od godz. 900 odbędzie się 

sprzątanie świątyni i jej otoczenia oraz strojenie na uroczystości I Komunii Św. Prosimy zatem rodziców 

dzieci komunijnych o pomoc w przygotowaniu świątyni. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.  

O godz. 1600 nabożeństwo pokutne i spowiedź dla dzieci komunijnych ze SSP, ich rodziców i rodzin. Po 

Mszy św. wieczornej procesja eucharystyczna ze śpiewem litanii.  

9. W sobotę – 13.06. – wsp. Św. Antoniego z Padwy, k. dK. Na Mszach św. o godz. 1200 oraz 1400 uroczystość 

I Komunii Św. dzieci ze SSP im. Małego Księcia. O godz. 1600 nabożeństwo pokutne oraz spowiedź dla 

dzieci z kl. III b SP nr 3, innych szkół oraz rodziców i rodzin. Z racji 13 dnia miesiąca odbędzie się 

nabożeństwo fatimskie wg zmienionego porządku. Po Mszy św. wieczornej procesja z Najświętszym 

Sakramentem i śpiewem litanii do NSPJ, po niej modlitwa różańcowa  i zakończenie błogosławieństwem.  

10. W przyszłą niedzielę na dodatkowej Mszy św. o godz. 1400 uroczystość I Komunii Św. dzieci z klasy III b 

SP nr oraz dzieci z innych szkół. Taca z przyszłej II niedzieli miesiąca przeznaczona na parafialne inwestycje.  

11. Z okazji zbliżającej się rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Sandomierzu, w dniu 13 czerwca odbędzie się 

Sandomierski Rajd Papieski. W tym roku ze względów bezpieczeństwa odbędzie się w innej formie, mianowicie 

rowerzyści, którzy chcą wziąć w nim udział proszeni są, aby indywidualnie lub w małych grupach odwiedzili 

miejsca związane z wizytą Jana Pawła II. Start 13 czerwca o godz. 900 z różnych miejsc, następnie odwiedziny 

trzech miejsc, czyli Tarnobrzega – Wielowsi, Samborca i Błoni Sandomierskich. Zakończenie indywidualne na 

dziedzińcu Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. Szczegóły trasy i organizacji na stronie diecezji sandomierskiej.  

12. Przypominamy uaktualnione przepisy odnośnie udziału wiernych w świątyniach lub wydarzeniach 

religijnych poza świątynią: uczestnicy liturgii w świątyni mają obowiązek zakrywania ust i nosa. Nie obowiązuje 

żaden limit osób. Nie ma także obowiązku prawnego zachowania odległości 2 metrów między osobami,                     

w budynku wystarczą maseczki. Podczas zgromadzeń poza kościołami uczestnicy mają obowiązek zachowania  

2 metrowej odległości między sobą lub zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny. Nie 

obowiązuje limit 150 osób. 

13. Fundacja Masz Prawo informuje, że porady prawne prowadzi na chwilę obecną wyłącznie za pomocą 

środków porozumiewania się na odległość, prosimy zatem osoby zainteresowane poradami o kontakt 

telefoniczny. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.  

14. Bóg zapłać parafianom z bloku nr 10 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 – 47 za posprzątanie świątyni i ofiarę 

40 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w intencji tych parafian w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy                    

o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24. Prosimy o posprzątanie 

świątyni jutro po Mszy św. wieczornej. Dziękujemy również tym osobom, które przez kilka dni sprzątały dolną 

część budynku parafialnego po pracach remontowych.  

15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.  


