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PAŃSKIEGO

Bardzo serdecznie dziękujemy parafianom z Osiedla Wschód za sprzątanie kościoła i
złożoną ofiarę i nadal powierzamy im opiekę nad naszym kościołem.

W poniedziałek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Po Mszy św.
spotkanie Wspólnoty św. Ojca Pio.

W tym tygodniu jest pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek i w
piątek wystawienie Najświętszego sakramentu od godz. 17.00. W piątek Msza św. o godz.
16.00.

W sobotę zapraszamy na czuwanie przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Po
Mszy św. wieczorowej adoracja eucharystyczna do godz. 21.00. Zakończenie modlitwą
różańcową i Apelem Jasnogórskim

Przez cały miesiąc czerwiec nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. W tym
tygodniu także nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świetego.

W niedzielę - 9 czerwca przypada XX Rocznica Pobytu Świętego Jana Pawła II w
Sandomierzu. Ksiądz Biskup Ordynariusz zaprasza wszystkich diecezjan na tą uroczystość.
Planujemy wspólny wyjazd autokarem do Sandomierza. Zapraszamy wszystkich członków
wspólnoty św. Ojca Pio, Legionu Maryi, Kręgu Biblijnego, Wspólnotę Intronizacji N.S.J,
Liturgiczną Służbę Ołtarza, młodzież oraz wszystkich chętnych. Prosimy o wpisywanie się
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na listę uczestników w zakrystii. Szczegółowy program uroczystości jest już umieszczony
na tablicach ogłoszeń w kościele.

W dniach od 7 do 9 czerwca diecezjalne spotkanie młodych. Jak każdego roku prosimy
młodzież od klas VIII i III gimnazjum i starszych do zapisywania się na listę uczestników w
zakrystii.

W niedzielę - 9 czerwca uroczyste obchody 75-tej rocznicy bitwy partyzanckiej na
Porytowym Wzgórzu. Msza św. o godz. 10.30. Szczegółowy program podajemy na
tablicach ogłoszeń.

W przyszłą niedzielę będziemy gościć księdza misjonarza z Ukrainy, które będzie głosił
w naszej parafii słowo Boże.

Zachęcamy do korzystania z naszej biblioteki parafialnej i nabywania prasy katolickiej. W
tym tygodniu w tygodniku „Gość niedzielny” jest umieszczony dodatek z treściami
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w czerwcu w roku 1979.
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