V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.05.2022. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.
1. Dziś w naszej wspólnocie przeżywamy uroczystość I Komunii św. dzieci z klasy III. Do I
Komunii św. przystępuje 55 dzieci. Polecamy ich w naszych modlitwach, aby w całym swoim
życiu korzystały z daru Eucharystii i pozostały wierne Panu Jezusowi. Cały „Biały Tydzień”
będzie czasem spotykania się dzieci i ich rodziców z Jezusem, który przychodzi do naszych
serc, obdarowując nas życiem i miłością. Zapraszamy dzieci i ich rodziny do uczestnictwa
w Mszach św. „Białego Tygodnia” o godz. 1800, do piątku włącznie.
Dzisiaj o godz. 1700 nabożeństwo wielkanocne Via Lucis – Droga Światła, połączone
z nabożeństwem majowym. We wdzięcznej modlitwie polećmy dziś Solenizantki, szczególnie
naszą Zakrystiankę p. Zofię.
2. Przeżywając miesiąc maj zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w nabożeństwach
maryjnych, które odprawiane są w dni powszednie o godz. 1730.
3. Jutro – 16.05. – święto św. Andrzeja Boboli, k. m. - Patrona Polski. Po Mszy św. uczczenie
relikwii św. Andrzeja Boboli oraz zbiórka dla LSO.
4. We wtorek z racji 17 dnia miesiąca o 1715 Godzinki, nabożeństwo majowe z modlitwą do
Dzieciątka i Msza św. w intencjach poleconych Najświętszemu Dzieciątku Jezus. Po Mszy św.
błogosławieństwo figurką. Na spotkanie formacyjne po Mszy św. zapraszamy kandydatów
do bierzmowania z klasy VII.
5. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem majowym. Po
Mszy św. spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania z klasy VI.
6. W czwartek po Mszy św. wieczornej comiesięczne spotkanie Rycerzy Kolumba.
7. W piątek na spotkanie organizacyjne o godz. 1845 w sprawie rocznicy I Komunii Św.
prosimy rodziców dzieci klas IV ze SSP i SP nr 3 oraz innych szkół.
8. W sobotę chętne dzieci komunijne wraz z rodzicami wyjeżdżają na pielgrzymkę
dziękczynną do sanktuarium w Tuchowie oraz do Ciężkowic. Są jeszcze wolne miejsca,
serdecznie zachęcamy chętne osoby do pielgrzymowania. Wyjazd o godz. 800 z przed
kościoła. Koszt 70 zł.
9. Dziękujemy serdecznie rodzicom dzieci komunijnych za sprzątanie i przygotowanie
świątyni oraz jej obejścia do dzisiejszej uroczystości. Dziękujemy za wystrój kościoła oraz za
dar ołtarza. Dziękujemy również naszej służbie kościelnej oraz tym parafianom, którzy
ofiarnie włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości I komunijnej.
10. W dniu 11 czerwca br. odbędzie się w Radomyślu n/ Sanem Diecezjalne Spotkanie
Młodych. Szczegóły na plakacie. Zapisy chętnych w zakrystii.
11. Straż Honorowa NSPJ przy naszej parafii organizuje w dniu 18 czerwca pielgrzymkę do
Częstochowy. Koszt wyjazdu 60 zł. Zapisy chętnych w zakrystii. Program pielgrzymki na
tablicy ogłoszeń.
12. W sobotę 4 czerwca organizowany jest XIII Sandomierski Rajd Papieski na trasie
Sandomierz – Stany Bojanowskie. Szczegóły na temat rajdu znajdują się na stronie
internetowej diecezji.
13. Dziękujemy tym osobom, które włączyły się w akcję „Paczka dla Ukrainy”. Zostało
przygotowane 7 paczek na kwotę 2700 zł. Jutro paczki przekażemy do Caritas
w Sandomierzu, który zawiezie je na Ukrainę.
14. W tym tygodniu o dyżur porządkowy w świątyni prosimy parafian z bl. nr 1 przy ul.
Kosmonautów.
15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej.

