VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 17.05.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Zgodnie z nowymi zarządzeniami władz państwowych w naszej świątyni może od dzisiaj
uczestniczyć w liturgiach do 50 osób. Zachęcamy zatem do uczestnictwa w codziennych
i niedzielnych Mszach Św. zachowując zasady bezpieczeństwa, czyli zajmując wyznaczone
krzyżykami miejsca w świątyni, dezynfekując dłonie oraz zasłaniając nos i usta
maseczkami.
2. Dziś z racji 17 dnia miesiąca o godz. 1710 Godzinki do Dzieciątka Jezus, po nich
nabożeństwo majowe. O godz. 1800 Msza św. w intencjach powierzonych Boskiemu
Dzieciątku z błogosławieństwem Figurką. Do wystawionej puszki można dziś złożyć ofiarę na
Instytut Teologiczny w Sandomierzu.
3. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach majowych, które odprawiane są codziennie
o godz. 1730.
4. Jutro - 18 maja przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II – Papieża. Na Mszy św.
o godz. 1800 dziękować będziemy Panu Bogu za dar życia i pontyfikat naszego Wielkiego
Rodaka. Zachęcamy, aby włączyć się w modlitwę dziękczynną także poprzez media.
O godz. 2000 w 1 programie TVP zostanie wyemitowane przesłanie papieża Franciszka
z okazji tej wyjątkowej rocznicy.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym
o godz. 1730.
6. W piątek rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
7. W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
8. Zachęcamy, aby odważniej korzystać z posługi duszpasterskiej, szczególnie z sakramentu
pokuty, by w ten sposób spełnić przykazanie kościelne o wielkanocnej spowiedzi i Komunii
Świętej. Spowiadamy codziennie przed Mszą św. poranną oraz przed Mszą wieczorną od
godz. 1730.
9. Przypominamy, że do koszyka przy obrazie Jezusa Miłosiernego można składać skarbonki
z zebraną w Wielkim Poście jałmużną na Caritas.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. 8 przy ul. Waryńskiego, m. od 25 – 47 za sprzątanie
świątyni i złożoną ofiarę 320 zł. Pracowało 4 osoby. Msza św. w intencji tych parafian
w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy parafian z bl. nr 9 przy ul.
Waryńskiego. Do sprzątania prosimy w sobotę od godz. 800.
11. Dziękujemy również za wszelkie ofiary złożone na rzecz parafii oraz na poczet
wykonywanych witraży. Dziękujemy za wszystkie wykonane prace dla naszej wspólnoty,
szczególnie za te przy okalających świątynię rabatkach oraz w parku parafialnym. Niech Bóg
wszystkim za zaangażowanie na rzecz naszego dobra wspólnego błogosławi.
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Małego Gościa
Niedzielnego” adresowany dla dzieci.

