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1.
Dzisiaj po Sumie będzie zmiana tajemnic różańcowych dla róż mężczyzn. Po południu
o godz. 16,30 Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym i Msza św.
2.
We wtorek / 8. III. / modlić się będziemy w intencji wszystkich kobiet.
3.
Nowenna do M.B. Nieust. Pomocy we środę o godz. 17,00 i Msza św.
4.
We czwartek /10. III./ rozpoczniemy Nowennę przed Uroczystością Św. Józefa.
Nowenna po wieczorowej Mszy św.
5.
Droga Krzyżowa dla starszych w piątek o godz. 17.00 i Msza św. Młodzież zapraszamy
na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 18.30, natomiast dzieci będą mieć Drogę Krzyżową w
sobotę o godz. 9.00.
6.
W związku z Rekolekcjami Wielkopostnymi, zmianę tajemnic różańcowych dla Róż
kobiet przenosimy o tydzień później, czyli na Niedzielę Palmową / 20. III. / po Sumie.
7.
Troskę o kościół powierzam Rodzinom z domów nr: 621 – 630.
Zarząd naszego Parafialnego Koła Stowarzyszenia Przyjaciół W.S.D. w Sandomierzu
przypomina, że w każdą środę w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu
sprawowana jest Msza św. w intencji wszystkich członków Stowarzyszenia, a także w intencji
zmarłych z tej Wspólnoty. Zachęcamy więc wszystkich ze Wspólnoty Stowarzyszenia do
uczestnictwa w Mszach św. we środy.
Nasza młodzież z Ruchu „Światło-Życie”, oraz Wolontariusze Ś.D.M. serdecznie
zapraszają na Sceniczną Drogę Krzyżową w najbliższy piątek o godz. 18,30. Nabożeństwo
Drogi Krzyżowej będzie w intencji Ś.D.M.
Nasz Rodak Ks. dr Krzysztof Cisek został powołany do pracy w Kongregacji Doktryny
Wiary przy Stolicy Apostolskiej. / ministerstwo / Ks. dr Krzysztof rozpoczyna pracę w Watykanie
1 kwietnia br. Na nowym etapie pracy kapłańskiej życzymy naszemu Rodakowi szczęść Boże! i
szczególnej opieki Matki Bożej.
Msza św. za śp. + Franciszka Węglarza, od Sąsiadów, będzie odprawiona jutro o godz.
6,30.
Msza św. w intencji Kobiet, będzie odprawiona we wtorek / 8. III. / o godz. 17,00.
Msza św. za śp. + Władysławę Ożóg, od Sąsiadów i znajomych, będzie odprawiona we
środę o godz. 6,30.
Msza św.za śp. + Feliksa Zarzyckiego, od dalszych Sąsiadów, będzie odprawiona we
środę wieczorem po Nowennie.
Msza św. w intencji Rodzin z domów nr: 572 – 580, będzie odprawiona w piątek

1/3

IV Niedziela Wielkiego Postu - 6 marca 2016 r.
niedziela, 06 marca 2016 10:10

wieczorem po Drodze Krzyżowej.
Msza św. w intencji Rodzin z domów nr: 611 – 620, będzie odprawiona 20 kwietnia
wieczorem.
Trzy Msze św. zamówione przez Sąsiadów i znajomych za śp. + Marię Drelich, będą
odprawione w terminie późniejszym – będą jeszcze ogłoszone.
Msza św.za śp. + Katarzynę Chamot, od Sąsiadów, będzie odprawiona w terminie
późniejszym – będzie jeszcze ogłoszona.

ZA TYDZIEŃ – 13 marca, w V Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE. Naszym Rekolekcjom przewodniczył będzie Ks. Grzegorz Kot z Rzeszowa.

Program na Niedzielę – 13 marca br.

7.00 Msza św. z nauką dla wszystkich…

9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich…

11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich…

Po Sumie na naukę stanową zapraszamy Małżonków – Rodziców, których dzieci są już
dorosłe i mają swoje Rodziny – To będzie spotkanie dla Teściów i Teściowych.
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16.30 Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym, Msza św. i spotkanie, tym razem dla
Małżonków – Rodziców małych i dorastających dzieci.

Księdzu Rekolekcjoniście będą towarzyszyć osoby świeckie, które są zaangażowane we
Wspólnoty Duszpasterskie przy parafii.

We środę będą plakaty i foldery z programem Rekolekcji na kolejne dni…
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