
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE.  

XI NIEDZIELA ZWYKŁA - 17.06.2018 r. 

1. Dziś po sumie spotkanie z rodzicami dzieci jadącymi na wycieczkę. 
 
2. Wczoraj przeżyliśmy w Sandomierzu główne uroczystości jubileuszu naszej 
diecezji. Z udziałem wielu biskupów pod przewodnictwem nuncjusza 
apostolskiego w naszej diecezji. Dziękuję tym wszystkim naszym parafianom, 
którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. 
W związku z jubileuszem w tym roku każdy dekanat przeżywa tzw. Jerycho 
Różańcowe.  
W naszej parafii rozpoczynamy je jutro mszą św. o godz. 19.oo, a kończymy we 
wtorek mszą św. o godz. 18.oo. 
Czym jest Jerycho Różańcowe. Nazwa "Jerycho Różańcowe” nawiązuje do 
wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Jerycho jest jednym z 
najstarszych miast świata. Gdy Jozue poprowadził Izraelitów do ziemi obiecanej, 
jako pierwsze postanowił zdobyć właśnie Jerycho. Archeolodzy twierdzą, że to 
starożytne miasto otaczał podwójny mur wewnętrzny o szerokości około 4 m oraz 
zewnętrzny o szerokości 2 m, oceniany na około 9 m wysokości. Miasto zostało 
zdobyte i zniszczone w najbardziej niecodzienny sposób. Izraelici maszerowali 
dookoła niego przez sześć dni z kapłanami niosącymi Arkę Pana na czele. 
Siódmego dnia okrążyli miasto siedmiokrotnie i kiedy kapłani zadęli w trąby, 
wznieśli potężny okrzyk. Na jego dźwięk mur się zawalił. Jozue zdobył miasto. 
Jerycho to nieprzerwane czuwanie grup, osób przed Najświętszym Sakramentem, 
w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka 
do Miłosierdzia Bożego. 
 
3. Msze św. w tygodniu – godz. 18.oo. 
 
4. Czwartek podsumowanie tegorocznego przygotowania do sakramentu 
bierzmowania. O godz. 17.3o spotkanie na plebani dla tych młodych, którzy nie 
mogli być na wcześniejszych spotkaniach. 
 
5. Na mszę w czwartek wieczór zapraszam młodzież z naszej parafii kończącą rok 
szkolny. 
 
6. Piątek – godz. 8.oo msza św. na zakończenie roku szkolnego. Zapraszam 
dzieci, nauczycieli, rodziców. 
 
7. Sobota – pielgrzymka mężczyzn organizowana przez OO. Dominikanów na 
Jasną Górę. Cena 50 zł. Zapisy w zakrystii u Dominikanów. 
 



8. W sobotę od godz. 20.oo powitania lata do 2.oo. Zaprasza przewodniczący 
Rada Osiedla i młodych i starszych. 
 
9. Za tydzień o 16.oo msza św. na cmentarzu w Wielowsi. 
 
10. Do sakramentu małż. przygotowują się: Dawid Wojas i Justyna Węgrzyn zap. 
2-a, Krzysztof Szustak i Agata Wiśniowska oraz Jakub Grzesiak i Iwona 
Wilczyńska zap. 1-a. 
 
11. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp.: Konieczny, Kopała, Gorczyca, 
Szustak. Na ten tydzień proszę pp.: Kołata, Zioło, Wilk, Jabłoński. 
 
12. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek: 
+Rozalia Gortych od rodz. Kalinka w intencji diecezji 
24.oo – w intencji kapłanów i ss. zakonnych 
 
Wtorek: 
6.3o – w intencji wspólnot parafialnych, +Kazimierz Walski w 2-ą + 
 
Środa:  
dziękczynna z okazji urodzin i imienin Jana 
 
Czwartek: 
+Jan, Edward Wartoń 
+ Władysława, Stanisława, Antoni Walski 
 
Piątek: 
+Józef Grazda w 21-ą + 
+Maria Motyka w 1-ą + 
 
Sobota: 
+Leon, Ludwika, Jan, Eugeniusz, Halina Wiśniewscy 
+Zofia Kopała od sąsiadów 
 
Niedziela: 
7.3o – +Jan Koćmirski, Kazimierz Zioło, Helena, Stanisław Gruszczyńscy 
10.3o –za parafian - w intencji Proboszcza z okazji kolejnej rocznicy święceń 
kapłańskich 
17.oo –+Janina, Jan Kara, Jan Kruk 
 
13. Zaproszenia na premierę „Oratorium o Męczennikach Sandomierskich”, które 
odbędzie się w zamku Krzyżtopór w Ujeździe 30 czerwca o godz. 18.00 Wszelkie 



niezbędne informacje są umieszczone w załączonym plakacie. 
Dla chętnych uczestników są przygotowane bezpłatne karty wstępu, które będą 
dostarczone do ks. Dziekana dekanatu do 24 czerwca w ilości, która zostanie 
zgłoszona przez ks. Dziekana do Wydziału Duszpasterskiego - nr tel. 158322538, 
najpóźniej do dnia 19 czerwca. 
Bardzo proszę aby w miarę możliwości na bieżąco informować o ilości zgłoszeń, 
ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. 
 
14. Wycieczka w Bieszczady dla dzieci i młodzieży. 19-20.06. 6.3o – msza św. 7.oo 
Wyjazd. Po sumie spotkanie informacyjne dla rodziców. 
 


