XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.06.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś na dodatkowych Mszach św. o godz. 1330 oraz 1500 uroczystość I Komunii Św. dzieci z klasy III c
i III d SP nr 3. O godz. 1730 nabożeństwo niedzielne.
2. Jutro – 22.06. przypada 17 rocznica pierwszego poświęcenia naszej świątyni przez ks. Bp Edwarda
Frankowskiego. W naszej parafii z inicjatywy Rycerzy Kolumba rozpocznie się jutro Peregrynacja Obrazu
– Ikony MB Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. W ten sposób włączamy się światowy
program modlitewny w intencji Chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie. Peregrynacji
towarzyszy także okolicznościowa wystawa. Peregrynacja potrwa do środy, a program jutro będzie
wyglądał następująco: o godz. 1730 przywóz Obrazu z parafii Nawrócenia św. Pawła Ap. W Sandomierzu,
o godz. 1800 wprowadzenie i powitanie Obrazu oraz Msza św. Po Mszy św. odśpiewamy litanię do Serca
Pana Jezusa.
Jutro przypada dzień imienin ks. Tomasza, dlatego na Mszy św. o godz. 1800 polecać będziemy
w modlitwie Solenizanta. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Po Mszy św. zbiórka dla LSO. O godz. 1630
Msza św. dziękczynna za dar I Komunii św. dla dzieci, które do niej dzisiaj przystąpią.
3. We wtorek po Mszy św. porannej prosimy róże różańcowe o poprowadzenie modlitwy różańcowej
w intencji prześladowanych Chrześcijan. Po południu o godz. 1715 różaniec poprowadzą Rycerze
Kolumba z naszej parafii i odśpiewamy litanię do NSPJ. O godz. 2100 zapraszamy na Apel Jasnogórski
przed Obrazem, nie będzie już Apelu w dniu 26 czerwca. We wtorek przypada Dzień Ojca, otoczmy
żyjących oraz zmarłych ojców wdzięczną modlitwą. Na Mszę św. o godz. 1800 oraz spotkanie
podsumowujące rok formacyjny prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy VI szkoły podstawowej
wraz z rodzicami.
4. W środę - 24.06. - uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela - Tego, który przygotował drogę Panu
Jezusowi. Pamiętajmy o Solenizantach, szczególnie o tych, którym wiele zawdzięczamy jako wspólnota
parafialna. Po Mszy św. porannej przed Obrazem MB, prosimy o poprowadzenie modlitwy różańcowej
róże różańcowe. Po południu o godz. 1500 zapraszamy SKC na modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia
oraz modlitwę do Matki Bożej. O godz. 1630 obędzie się wspólna modlitwa do Matki Bożej oraz
pożegnanie Obrazu, który będzie zawieziony do parafii w Zaleszanach. Serdecznie zapraszamy parafian
do modlitwy za przyczyną MB Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan przed tym omodlonym
Obrazem. W dniach Peregrynacji będzie można także wesprzeć chrześcijan w potrzebie, składając ofiarę
do puszki. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja zakończona śpiewem Litanii do NSPJ. W środę na Mszę
św. o godz. 1800 i spotkanie podsumowujące po niej, prosimy kandydatów do bierzmowania z kl. VIII SP
i I szkoły średniej wraz z rodzicami. Informujemy, że Sakrament Bierzmowania zaplanowany jest na 28
września br. W środę po Mszy św. spotkanie PZC.
5. W czwartek na Mszę św. wieczorną i spotkanie podsumowujące po niej, prosimy kandydatów do
bierzmowania z klasy VII wraz z rodzicami. O godz. 1730 nabożeństwo wynagradzające za grzechy
przeciwko życiu zakończone śpiewem litanii do NSPJ. Od godz. 1715 spowiedź dla dzieci i młodzieży na
zakończenie roku szkolnego. Prosimy, by dzieci i młodzież tym pięknym gestem wiary i wdzięczności
zakończyła kolejny rok szkolny, a rodzice by dopilnowali tej ważnej duchowej potrzeby swoich dzieci, tym
bardziej, że ze względu na epidemię wiele dzieci i młodych nie skorzystało ze spowiedzi wielkanocnej.
6. W piątek zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców na Mszę św.
kończącą rok szkolny o godz. 800. Również o godz. 1100 odbędzie się Msza św. dla uczniów, nauczycieli
oraz rodziców ze SSP im. Małego Księcia. Zachęcamy do modlitwy wdzięczności za otrzymane dobro
w mijającym roku szkolnym i katechetycznym. Po Mszy św. wieczornej, o godz. 1845 odbędzie się
spotkanie organizacyjne dla rodziców oraz dzieci klasy III a, w związku z zaplanowaną na niedzielę 6
września br. I Komunią Św. Również po Mszy św. zapraszamy na spotkanie młodzież z grupy „Bogu-mili”.
7. W sobotę – 27.06. – wsp. MB Nieustającej Pomocy. Odpust w parafii na Serbinowie, suma o godz. 10 00.
8. Dziękujemy serdecznie rodzicom dzieci komunijnych za posprzątanie i dekorację świątyni oraz dar dla
parafii. W tym tygodniu prosimy o dyżur porządkowy w świątyni parafian z bl. nr 12 przy ul. Waryńskiego,
m. od 25 do 47. Dziękujemy również tym parafianom, którzy bezinteresownie pracowali na rzecz parafii.
9. Przypominamy o obowiązujących środkach bezpieczeństwa związanych z trwającą nadal epidemią, czyli
o zakrywaniu nosa i ust maseczkami lub zachowaniu dystansu ok. 2 metrów.
10. Diecezjalne Studium Organistowskie w Sandomierzu ogłasza nabór na rok akademicki 2020/2021.
Szczegóły na tablicy ogłoszeń.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, jest nowy numer czasopisma „Miłujcie się”.

