V NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.02.2020. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś nabożeństwo niedzielne o godz. 1730. Po Mszy św. wieczornej odbędzie się pierwsza katecheza
dla młodzieży i dorosłych.
2. Jutro – 10.02. – wsp. św. Scholastyki, dz. Msza św. wieczorna i nabożeństwo w intencji zmarłych
polecanych w wypominkach. Po Mszy św. wieczornej zbiórka dla wszystkich ministrantów i lektorów.
3. We wtorek – 11.02. – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Jest to XXVIII Światowy Dzień
Chorego. Diecezjalne obchody odbędą się w kościele seminaryjnym św. Michała w Sandomierzu.
Rozpoczęcie o godz. 1000. W naszej świątyni o godz. 1500 odprawiona będzie Msza św. dla
wszystkich chorych, niepełnosprawnych i starszych z udzieleniem sakramentu namaszczenia. Po
niej nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu i specjalne nabożeństwo z błogosławieństwem
lurdzkim. Zapraszamy zatem wszystkich chorych i starszych, którzy o własnych siłach mogą dotrzeć
do kościoła oraz prosimy o dowiezienie tych, którzy sami nie mogą przyjść. Ten dzień to także okazja,
aby odwiedzić chorych i okazać im szczególne zatroskanie. Również w tych dniach osoby z PZC
odwiedzą chore osoby, do których uczęszczamy z posługą sakramentalną z racji I piątku.
We wtorek o godz. 1730 odbędzie się nabożeństwo do św. Michała Archanioła.
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie
Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ oraz odbędzie się kolejna katecheza.
5. W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta adresowana szczególnie dla SKC. O godz. 1730 modlitwa
różańcowa z racji 13 dnia miesiąca. Po Mszy św. spotkanie SKC.
6. W piątek – 14.02. – święto św. Cyryla i Metodego – patronów Europy. Jest to Dzień Modlitwy za
Narody Słowiańskie. Również tego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego –
patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do modlitwy i podziękowania Panu Bogu za miłość,
którą nas obdarzył i za bliskich, którzy nas kochają. O godz. 1500 odbędzie się Nabożeństwo do
Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy o dar Miłosierdzia. Po Mszy św.
wieczornej spotkanie grupy wolontariackiej „Bogu-mili”.
7. Serdecznie dziękujemy tym parafianom, którzy przybyli licznie i pomagali w rozbieraniu świątyni
z dekoracji świątecznych. Dziękujemy także za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli
miesiąca oraz za ofiary złożone do puszki św. Antoniego na upominki dla chorych.
8. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Waryńskiego, m. od 1-20 za pełniony dyżur porządkowy
w świątyni i złożoną ofiarę 215 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700.
W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego samego bloku, m. od 21 – 43.
9. Szkoła Podstawowa nr 3 zaprasza dzieci i rodziców na dzień Otwarty Szkoły, który odbędzie się 13
lutego od godz. 1700. Trwają także zapisy do I klasy tej szkoły. Szczegóły na plakacie.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.
11. Tydzień temu zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Odwiedziliśmy 1302
mieszkania, co stanowi ok. 60 % wszystkich mieszkań. Wszystkim tym Parafianom, którzy życzliwie
i z wiarą przyjmowali nas po kolędzie dziękujemy za sugestie, uwagi, wspólne rozmowy i troskę
o sprawy duchowe i materialne. Serdeczne „Bóg zapłać” składamy za ofiary złożone z racji kolędy na
koszty trwającego remontu dolnej części budynku parafialnego. Pragniemy nadmienić, iż na wiosnę
kontynuowane będą także prace związane z zabezpieczeniem tarasu, który niestety przecieka i w ten
sposób osłabia mury budynku. Planowana jest także kolejna inwestycja związana z montażem witraży
w nawie wejściowej. Został wykonany projekt witraży, obecnie szacowane są koszty ich wykonania
i montażu. Szczegóły na ten temat podamy w najbliższym czasie.
Serdecznie dziękuję również Księżom wikariuszom za trud kolędowania.
12. W naszej parafii po dłuższej przerwie będą od dzisiaj głoszone katechezy Zwiastowania Dobrej
Nowiny. Odbywać się będą w niedziele i środy po Mszy św. wieczornej, a głoszone będą przez ekipę
ludzi, którzy kroczą drogą nawrócenia – drogą neokatechumenalną. Jest to jedna z dróg, którą Duch
Święty wzbudził w Kościele jako pomoc na dzisiejsze trudne, zeświecczone czasy. Gorąco
zachęcamy młodzież i dorosłych do udziału w tych spotkaniach z głoszonym żywym Słowem Bożym.
Posłuchajmy teraz zaproszenia katechistów i skorzystajmy z tego czasu łaski.

