NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 31.05.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dekret ks. Biskupa Ordynariusza. W nawiązaniu do decyzji władz państwowych i sanitarnych oraz dekretu
ks. Biskupa został zniesiony limit wiernych w kościołach, ale przypominamy o zachowaniu dystansu
w świątyni oraz o obowiązku uczestnictwa w liturgiach w maseczkach.
2. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną też „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres wielkanocny. Dziś o godz.
1730 ostatnie nabożeństwo majowe, jeśli będzie dobra pogoda, to odbędzie się ono przy kapliczce Matki Bożej
na zewnątrz świątyni.
3. Jutro – 01.06. - Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. będą o godz. 700, 900 i 1800. Jutro rozpoczyna się
miesiąc czerwiec, w którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo do Serca Pana
Jezusa jutro o godz. 1730. Jutro także przypada dzień Dziecka, otoczmy zatem wszystkie dzieci modlitwą.
4. Codziennie po Mszy św. wieczornej lub przed nią śpiewać będziemy litanię do Serca Pana Jezusa.
5. We wtorek – 02.06. – wsp. Bł. Męczenników Sandomierskich – Sadoka i Towarzyszy.
6. W środę - 03.06. – wsp. św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników. O godz. 1700 adoracja NS połączona
z nabożeństwem czerwcowym oraz nabożeństwem do Serca Św. Józefa o godz. 1730.
7. W czwartek przypada święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. To święto jest
szczególną zachętą do dziękczynienia za kapłaństwo, do modlitwy o nowe powołania do kapłaństwa
i zaproszeniem dla nas wszystkich, by głębiej przeżywać Eucharystię. Na Mszy św. wieczornej wspólnie ze SCK
modlić się będziemy w intencji kapłanów posługujących w naszej wspólnocie parafialnej, wspominając kolejne
rocznice ich święceń. O 1700 Godzina Święta połączona z nabożeństwem czerwcowym o godz. 1745.
8. W I piątek miesiąca czerwca od godz. 1400 chcemy odwiedzić z posługą sakramentalną chorych naszej
parafii, których odwiedzamy na pierwsze piątki. Jednak ze względu na trwające jeszcze pewne obostrzenia,
odwiedzimy tych chorych, którzy sobie tego życzą. Prosimy zatem o poinformowanie chorych o takowej
możliwości i zgłoszenie czy chory pragnie odwiedzin kapłana z posługą. O godz. 1700 wystawienie
Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem pierwszo piątkowym oraz możliwość spowiedzi. Po Mszy św.
spotkanie Straży Honorowej NSPJ.
9. W I sobotę miesiąca o godz. 1730 spotkanie KPRM. Po Mszy św. nabożeństwo czerwcowe połączone
z nabożeństwem pierwszo sobotnim do Niepokalanego Serca Maryi.
10. W przyszłą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Ponieważ w tym dniu kończy się okres
wypełnienia obowiązku przystąpienia do spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, dlatego zwracamy się
z apelem do tych parafian, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby skorzystali z sakramentu pokuty w najbliższym
tygodniu. Dyżurować będziemy codziennie w konfesjonale od godz. 1700. W przyszłą niedzielę o godz. 1700
nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych.
11. Informujemy, że po uzgodnieniu z przedstawicielami rodziców dzieci klas III, uroczystości I Komunii Świętej
odbędą się w tym roku poszczególnymi klasami w wyznaczone dni. I tak: 13 czerwca na Mszach św. o godz.
1200 i 1400 klasy A i B ze Społecznej Szkoły Podstawowej. W niedzielę 14 czerwca na Mszy św. o godz. 1400
klasa III B ze SP nr 3 oraz dzieci innych z szkół. W niedzielę 21 czerwca na Mszy św. o godz. 1330 klasa III C oraz
o godz. 1500 klasa III D. Klasa III A zdecydowała o przełożeniu I Komunii św. na pierwszą niedzielę września.
Szczegóły odnośnie organizacji będą podawane na bieżąco.
12. Pragniemy zakomunikować, że po egzaminach klas ósmych, w ostatnim tygodniu czerwca odbędą się
spotkania kończące rok formacyjny dla wszystkich kandydatów do bierzmowania.
13. Od najbliższej środy kancelaria parafialna funkcjonować będzie w wyznaczone dni i godziny.
14. W ubiegły piątek zostały zamocowane w nawie wejściowej cztery witraże, które niewątpliwie ubogacają
wnętrze naszej świątyni. W związku z tym bardzo gorąco dziękujemy Rodzinom, SKC, Różom Różańcowym oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania witraży składając swe hojne ofiary. Na każdym witrażu
umieszczona jest inskrypcja z podaniem fundatorów. Koszt tego I etapu wykonania witraży wyniósł w sumie
ponad 31 tysięcy. Stopniowo będą przygotowywane projekty kolejnych witraży. Zakończony został także
pierwszy etap remontu dolnej kondygnacji budynku parafialnego oraz tarasu. Koszt w/w prac oraz materiałów
wyniósł 80 tyś zł. Spłacone zostały materiały w kwocie 48 tysięcy zł. Pozostało do spłaty dzięki dużemu
upustowi wykonawcy 22 tyś. zł. Mamy jeszcze zadłużenie w kwocie 8 tysięcy zł za wykonany monitoring
i ufamy, że w tym roku uda się spłacić te parafialne długi. Dziękujemy wam wszystkim za każdą ofiarę, które
jak widzicie są skrzętnie wykorzystywane.
15. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 10 przy ul. Waryńskiego, m. od 1 – 24 za pełniony dyżur oraz ofiarę 230 zł.
Pracowało 3 osoby. Msza św. w intencji tych parafian w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o dyżur
porządkowy parafian z tego samego bloku, m. od 25 – 47. Dziękujemy również tym parafianom, którzy
pielęgnowali park parafialny.
16. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

