NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 05.06.2022. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną też „Zielonymi Świątkami”, kończy się okres
wielkanocny. Katolicy, którzy nie przystąpili do wielkanocnej spowiedzi i Komunii św., mogą
ten obowiązek wiary wypełnić jeszcze do przyszłej niedzieli. Dziś w całym Kościele Polskim
przeżywamy XV Święto Dziękczynienia Bożej Opatrzności za udzielone dary, w tym roku
szczególnie dziękujemy za dar błogosławionych: kard. Stefana Wyszyńskiego oraz matkę
Elżbietę Czacką. Tradycyjnie można dziś złożyć do wystawionych puszek ofiarę na świątynię
Opatrzności Bożej w Warszawie. Dziś nabożeństwo różańcowe z litanią do NSPJ o godz. 1700
i zmiana tajemnic różańcowych. W Świetlicy Parafialnej od godz. 1500 do 1600 bezpłatne
porady prawne.
2. Przeżywając miesiąc czerwiec codziennie modlimy się słowami Litanii oddając cześć Sercu
Pana Jezusa.
3. Jutro – 06.06. - Święto NMP Matki Kościoła. Msze św. będą o godz. 700, 900 i 1800.
O godz. 1730 litania do Serca Pana Jezusa i modlitwa za przyczyną Matki Bożej w intencji
Kościoła. Po Mszy św. zbiórka dla LSO i kandydatów na ministranta.
4. W środę – 08.06. – wsp. Św. Jadwigi Królowej. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja
zakończona nabożeństwem do Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. spotkanie Wspólnoty Dzieła
Intronizacji NSPJ. O godz. 1200 w kościele OO. Dominikanów odprawiona będzie Msza św.
w intencji mieszkańców naszego miasta w 429 rocznicę jego lokacji.
5. W czwartek obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Na
Mszy św. o godz. 1800 modlić się będziemy za kapłanów posługujących w naszej parafii
przeżywających swe rocznice święceń, a szczególnie za ks. Adama Kamińskiego
świętującego 20 rocznicę święceń. O 1700 Godzina Święta, a po Mszy św. odbędzie się
comiesięczne spotkanie dla SKC.
6. W piątek – 10.06. – wsp. bł. Bogumiła, b. O godz. 1500 nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia.
7. W sobotę– 11.06. – wsp. św. Barnaby, Ap. W sobotę w Radomyślu n/Sanem odbędzie się
Diecezjalne Spotkanie Młodych. O godz. 1900 w kościele OO. Dominikanów odbędzie się
koncert muzyki poważnej z racji setnej rocznicy założenia parafii p.w. Wniebowzięcia NMP
przy klasztorze OO. Dominikanów.
8. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Najświętszej Trójcy. W tym dniu o godz. 1230
w sanktuarium MB Dzikowskiej zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z racji jubileuszu
tamtejszej parafii. Głównym celebransem będzie ks. abp Adam Szal, metropolita przemyski.
Taca z przyszłej II niedzieli miesiąca przeznaczona będzie szczególnie na parafialne
inwestycje.
9. Przypominamy o organizowanej przez Straż Honorową NSPJ pielgrzymce na Jasną Górę
w sobotę 18 czerwca. Zapisy w zakrystii.
10. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 2 przy ul. Kosmonautów, m. od 1 - 30 za pełniony dyżur
porządkowy w świątyni i ofiarę 500 zł. Pracowało 8 osób. Msza św. w intencji sprzątających
i ofiarodawców w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy o taki dyżur parafian z tego
samego bloku, m. od 31 – 60.
11. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

