
XI NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.06.2020.  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dziś z racji Niedzieli Powołaniowej gościmy w naszej wspólnocie ks. Tomasza Zycha wraz                           
z alumnem naszego sandomierskiego Seminarium Duchownego, którzy poprzez głoszone słowo                  
i posługę uświadamiają nas jak ważne i potrzebne są w dziele ewangelizacji nowe powołania 
kapłańskie i zakonne. Dziękujemy im za obecność i świadectwo wiary. Po Mszy św. można złożyć do 
wystawionej puszki ofiarę na potrzeby WSD. Dziś o godz. 1400 I Komunia Św. dla dzieci z kl. III b SP nr 
3 oraz dzieci z innych szkół. O godz. 1730 nabożeństwo czerwcowe oraz procesja z Najświętszym 
Sakramentem.  
2. Trwa miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zachęcamy zatem do uczestnictwa 
w codziennych Eucharystiach i nabożeństwach czerwcowych. 
3. Jutro o godz. 1630 Msza św. dziękczynna za dar I Komunii Św. dla dzieci ze SSP i SP nr 3. Po Mszy 
św. wieczornej zbiórka dla LSO.  
4. We wtorek o godz. 1600 próba przed I Komunią św. dla klasy III c SP nr 3, zaś o godz. 1900 próba dla 
dzieci z klasy III d.  
5. W środę – 17.06. – wsp. św. Br. Alberta Chmielowskiego, z. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Z racji 17 dnia miesiąca o 1730 Godzinki do Dzieciątka Jezus                           
i comiesięczne nabożeństwo. Po Mszy św. o godz. 1800 procesja eucharystyczna. O godz. 1900 
spotkanie Rycerzy Kolumba w związku z przygotowaniem do peregrynacji obrazu MB Wspomożycielki 
Prześladowanych Chrześcijan, która będzie miała miejsce w naszej parafii 22/23 czerwca.  
6. W czwartek  zakończenie Oktawy Bożego Ciała.  Po Mszy św. wieczornej procesja z Najświętszym 
Sakramentem. Na terenie przykościelnym przygotujemy skromniejsze niż zwykle ołtarze, by oddać 
cześć Jezusowi w Eucharystii.  Po procesji błogosławieństwo dzieci oraz poświęcenie wianków z ziół 
i kwiatów. Zachęcamy wszystkich do udziału i prosimy  o pomoc w przystrojeniu ołtarzy. 
7. W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. O godz. 1800 Msza św. kończąca  
kolejny rok ewangelizacji  dla wszystkich wspólnot i grup parafialnych. Zapraszamy wszystkich do 
wspólnej modlitwy,  szczególnie Straż Honorową NSPJ z racji ich patronalnego święta. Po Mszy św. 
procesja z Najświętszym Sakramentem. Dzień ten jest także światowym dniem modlitwy                             
o uświęcenie kapłanów. W tym dniu nie obowiązuje post od potraw mięsnych. W piątek przypada 35 
rocznica święceń kapłańskich ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza.  
8. W sobotę wsp. Niepokalanego Serca NMP. W tym dniu przypada 4 rocznica śmierci ks. Michała 
Józefczyka, wspomnijmy o nim w modlitwie przed Bogiem. Od godz. 900 prosimy rodziców klasy III c                  
i III d do sprzątania świątyni i jej otoczenia na uroczystość I Komunii św. O godz. 1600 nabożeństwo 
pokutne i spowiedź św. dla dzieci komunijnych, ich rodziców i rodzin.  
9. W przyszłą niedzielę na dodatkowych Mszach św. o godz. 1330 oraz 1500 uroczystość I Komunii Św. 
dzieci z klas III c i III d.  
10. Dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę z racji II niedzieli miesiąca, z myślą o wsparciu 
inwestycji parafialnych, jak też  za wszelkie bezinteresowne prace dla  parafii.  
11. „Bóg zapłać” parafianom z bloku nr 12 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24 za pełniony dyżur                    
w świątyni i ofiarę 180 zł. Pracowało 3 osoby. Dziękujemy również rodzicom dzieci komunijnych za 
przygotowanie i dekorację świątyni oraz za dar ołtarza – żelazko ze stacją parową.  
12. W dalszym ciągu apelujemy o zachowanie zasad bezpieczeństwa w świątyni, tzn. noszenie 
maseczek lub zachowanie  dystansu 2 metrów między sobą. Również prosimy pamiętać, że Komunię 
św. przyjmują najpierw osoby na zdezynfekowaną dłoń, po nich osoby do ust.  
13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa 
Niedzielnego”.  
14. Absolwentom klasy ósmej życzymy światła Ducha Świętego na czas egzaminów, które będą się 
odbywać w tym tygodniu.  
  


