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1. Dziś przypada trzecia niedziela Wielkanocy. Przeżywamy okres radości płynącej z
doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i
tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii.
2. W poniedziałek na Mszę Św. wieczorną zapraszamy Radę Parafialną.
3. W środę patronuje nam św. Katarzyna Sieneńska, dziewica i Doktor Kościoła. Jest to również
Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu
koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.
4. W piątek rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej. Nabożeństwa majowe
codziennie o godz. 18.00. Zadbajmy też o wizerunki Maryi w naszych domach i w przydrożnych
kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się na śpiewanie Litanii loretańskiej czy wieczorny Apel
Jasnogórski.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. W piątek dodatkowa Msza
święta o godz. 16.00, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu.
6. W sobotę w liturgii obchodzimy przeniesioną z niedzieli uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski. Msze Święte o godz. 6.30, 8.00, 10.00 i 18.30 (o godz. 16.00 Msza
ślubna). Intencje z godz. 7.00 będą przeniesione, dlatego prosimy o kontakt zamawiających. W
sobotę wieczorem nabożeństwo do Matki Bożej.
7. W sobotę przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. Modlitwą ogarniemy rodaków
żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag.
8. W tym tygodniu tytuł kościoła św. Józefa, robotnika obchodzi Parafia w Kocudzy, a MB
Królowej Polski Parafia w Andrzejowie.
9. Za tydzień – czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana niedzielą Dobrego Pasterza,
rozpoczynająca Tydzień Modlitw o Powołania.
10. Papieska intencja modlitwy dla kół różańcowych: Aby diakoni, wierni służbie Słowa i
ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.
11. Mając na uwadze dobro duchowe wiernych ks. proboszcz udziela osobom przebywającym
w najbliższy piątek na terenie naszej Parafii dyspensy od konieczności zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i przestrzegania pokutnego charakteru tego dnia.
Zachęca jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza
uczynkami miłości i pobożności.
12. Informacja Kurii Diecezjalnej: https://diecezjasandomierska.pl/zarzadzenie-w-sprawie-prze
strzegania-nowych-rozporzadzen-sanitarnych-zwiazanych-z-epidemia/
.
13. Zapowiedź przedślubna druga - Wiktoria Jeznach i Łukasz Habza. Kto wiedziałby o
przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest nas o tym powiadomić.
14. Dziękujemy za bezimienne ofiary na potrzeby Parafii: 400 zł, pięć po 200 zł, dwie po 100 zł i
jedna 50 zł.
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