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1. Kończymy Misje Św. Gorące podziękowanie dla ks. Michała – naszego Misjonarza. 
Dziękuję także tym, którzy w minionym tygodniu otworzyli swoje serce na Boże Słowo i 
włączyli się w przeżycie tego ważnego czasu dla każdego z nas odnowy religijnej i 
duchowej. 
 
2. Dziś na placu papieskim w Sandomierzu uroczystości związane z 20-leciem pobytu 
Jana Pawła II w Sandomierzu. 
 
3. Dziś także u OO. Dominikanów rozpoczyna się Parafialny Kongres Eucharystyczny. 
Program w gablotce w przedsionku. 
 
4. Msze św. w tygodniu o godz. 18.oo. za wyjątkiem wtorku i soboty. We wtorek msza o 
7.3o, w sobotę o godz. 8.oo. Wieczorem mszy nie będzie. A w piątek o godz. 10.45 msza 
św. z okazji 30-lecia naszego przedszkola. 
 
5. Kończymy okres Wielkanocny. 
 
6. Jutro Święto Matki Kościoła. Msza św. o godz. 9.oo również. A po mszy św. wieczornej 
zbiórka ministrantów. Proszę wszystkich o przybycie 
 
7. W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana – modlimy się o powołania 
i za kapłanów, zakonników. 
 
8. Piątek – 17.oo próba scholi. 
 
9. Przyszła niedziela – uroczystość Trójcy Św. - zakończenie okresu Komunii św. 
wielkanocnej. Na sumę zapraszam uczniów klasy VII -ej i VIII-ej wraz z rodzicami. 
Zakończenie drugiego roku przygotowania, po mszy spotkanie z rodzicami. Bardzo 
proszę rodziców o zapoznanie się z indeksami, które dla tych młodych ludzi sobie 
świadectwem, mówiącym o zaangażowaniu w przygotowanie do przyjęcia tego 
sakramentu. 
 
10. Za 2 tygodnie jubileusz naszej parafii. Misje, które przeżywaliśmy miały za zadanie 
również przygotowanie nas do tych uroczystości. . Dokładny program za tydzień. 
Przypominam o konkursie plastycznym: Nasza parafia, kościół w historii oczami dziecka 
i młodego człowieka. 
 
11. We wtorek 18.06 darmowa wycieczka dzieci ze świetlicy, ministrantów, scholi w 
Góry Świętokrzyskie, Kałkowa. We wtorek zamykamy listę. Jeśli ktoś jeszcze zdecydował 
się na wyjazd – do tego czasu proszę się zgłosić. 
 
12. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, dekoracje, złożoną ofiarę pp.Bańka, Piskur, Gorczyca, 
Mierzwa. Na ten tydzień proszę pp.: Mierzwa, Ligman, Komada, Florek. 
  
 



13. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek:  
9.oo – +Józef Kotulski od Joanny i Wiesława z rodz. 
18.oo – +Kazimierz Szewc w 10-ą + 
 
Wtorek:  
7.3o - +Marian Węgiel w 30-Y dzień od + 
 
Środa:  
+Wanda, Jan Salamon 
 
Czwartek: 
+Helena, Stanisław Gruszczyński 
 
Piątek:  
10.45 – dziękczynna 
18.oo – +Józef Kotulski od siostrzenicy Iwony z rodz. 
 
Sobota:  
9.oo - +Rozalia, Władysław Gortych 
 
Niedziela:  
7.3o – z r. św. Wojciecha (A. Siwiec) o błogosł. B. dla ss. różańcowych, ich rodzin, kapłana. 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Zofia, Stefan Serafin, Kazimiera, Franciszek Czyżycki 
 
14. Zbliża się Boże Ciało,. W tym roku idziemy ul. Handlową, Zarowiem, Edukacji, 
Kościelną. Ołtarze. I – Handlowa Koczoń, II – Zarowie – Furman, III – Kawalerska, 
Edukacji do skrzyżowania – Dąbek, IV – Kościelna, Edukacji od skrzyżowania – przy 
plebanii. 


