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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

15 maja 2022 rok 

1. W poniedziałek, 16 maja, przypada święto Świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Był on 

jezuickim kapłanem, gorliwym głosicielem Ewangelii, który pracował na rzecz jedności Kościoła 

i Ojczyzny. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Niech jego wstawiennictwo wyprasza dar 

jedności naszym małym wspólnotom oraz całej ojczyźnie. 

2. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z Nabożeństwem 

Majowym. W środę, 18 maja, przypada 102. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. To kolejna 

okazja, aby odkrywać na nowo słowa naszego Wielkiego Rodaka. On całe życie zawierzył Bogu 

przez ręce Maryi. Niech jego wstawiennictwo oraz orędownictwo Najświętszej Maryi Panny 

wyprasza nam Bożą pomoc w naszym codziennym życiu. Będziemy o nią prosić w Nowennie do 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 

 

3. Piątek o godz. 1730 wystawienie Najśw. Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego 

prowadzona przez Akcję Katolicką. O godz. 1800 Nabożeństwo Majowe a po nim Msza Święta. 

4.  Kończący się rok szkolny, który z każdym dniem przybliża nas do zasłużonego odpoczynku 

jest także doskonałą okazją aby za otrzymane dary od Boga złożyć Jemu dziękczynienie za 

wszelkie dobro. Dlatego ks. Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz wraz z księżmi 

odpowiedzialnymi za duszpasterstwo dzieci i młodzieży oraz moderatorami oazy w diecezji 

sandomierskiej pragną zaprosić na Spotkanie Młodych, które w tym roku odbędzie się 11 

czerwca w Radomyślu nad Sanem, aby tam dzielić się swoją radością, dziękczynieniem i 

młodzieńczym entuzjazmem. Hasłem tegorocznego spotkania są słowa: ”Co zrobiłby Jezus?”, 

które wpisują się w serce każdego człowieka stawiającego sobie ważne pytania – szczególnie te, 

które dotyczą realizacji życiowego powołania. 

5. Nabożeństwa majowe w naszej świątyni codziennie po Mszy Świętej. W niedzielę i piątek o 

godz. 1800. Po nabożeństwie Msza Święta. Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby uwielbiać 

Matkę Zbawiciela śpiewem Litanii loretańskiej. 

 

6. Dziękujemy Trześni z ulicy Błonie numery od 16 do końca ulicy za sprzątanie kościoła. O 

porządki prosimy mieszkańców z Trześni z ulicy Senatorska i Wąska. 

 

7. Miłosiernemu Panu polecajmy  zmarłych Józefa Barana i Henryka Charę.  Wieczny 

odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają  w 

pokoju wiecznym. Amen. 

8. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy błogosławieństwa Bożego i 

opieki Matki Najświętszej. 

 

 

 


