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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 27. 05. 2018.

Dziękujemy parafianom z ul. Zamoyskiego z „bloków szpitalnych” za sprzątanie kościoła i
ofiarę na kwiaty.
W tym tygodniu nadal ich prosimy o opiekę nad naszą świątynią.

Dzisiaj w Uroczystość Trójcy Świętej zakończenie okresu Komunii świętej wielkanocnej.

W tym tygodniu podsumowanie rocznego przygotowania do sakramentu bierzmowania.
Zapraszamy młodzież z indeksami z klas siódmych A; B; D w poniedziałek, a z klas
siódmych C; i E we wtorek po Mszy św. wieczorowej. Na spotkanie zaproszona jest
także młodzież uczęszczająca do szkoły w Krzemieniu.

W czwartek w Uroczystość Bożego Ciała zapraszamy na Mszę świętą o godz. 10.00.
Po Mszy św. procesja eucharystyczna do Kolegiaty Janowskiej. Prosimy o przybranie w
tym dniu naszych domów. Podczas trwania Oktawy Uroczystości Bożego Ciała
nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i procesja wokół kościoła. Bardzo serdecznie
zapraszamy dzieci w strojach „komunijnych” aby przez całą oktawę uczestniczyły w tych
nabożeństwach o godz.. 18.00.

W czwartek i w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.30. W sobotę
adoracja po Mszy świętej wieczorowej i nabożeństwo Maryjne o godz. 20.00.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Pierwszej Soboty Miesiąca.

W piątek w Dzień Dziecka będziemy wspólnie modlić się w intencji wszystkich dzieci.
Zapraszamy dzieci na godz. 16.00.
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W zakrystii przyjmujemy zgłoszenia chętnych na kolejny wieczór uwielbienia. Wyjazd do
Rzeszowa w Uroczystość Bożego Ciała.

Dziękujemy za anonimową ofiarę 200.- zł i 100.- zł. na potrzeby kościoła.

W sobotę – 2.06. - we Wspomnienie Błogosławionych Męczenników Sandomierskich
Sadoka i Towarzyszy Ksiądz Biskup Ordynariusz zaprasza przedstawicieli Rodzin z każdej
parafii na Uroczystość Jubileuszu Rodzin. Spotkanie Rodzin odbędzie się w Ostrowcu
Świętokrzyskim w parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz.
10.00.

W niedzielę trzeciego czerwca będziemy obchodzić Święto Dziękczynienia. W tym dniu
odbędzie się zbiórka do puszek na świątynię Opatrzności Bożej.

Zachęcamy do nabywania prasy religijnej. Dla dzieci jest bardzo ciekawy kolejny numer
czasopisma „Mały Gość niedzielny” i „Promyczek Dobra”. Biblioteka jest czynna w każdą
niedzielę od godz. 1.00 do godz. 13.00

W minionym tygodniu pożegnaliśmy pana Józefa Ligaj. Wspólnie pomódlmy się w jego
intencji.
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