
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA PALMOWA ‘C’ - 14.04.2019 R. 

 1. Niedziela Palmowa. Świętujemy uroczysty wjazd Pana Jezusa do 
Jerozolimy, święcimy palmy, ale jednocześnie przygotowujemy się do 
przeżycia męki Pana Jezusa. Po sumie rozstrzygnięcie konkursu na 
najpiękniejszą palmę. Dzisiejsza składka na wystrój naszego prezbiterium. 

2. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Jutro spowiedź na Serbinowie. Gdyby 
ktoś chciał jeszcze skorzystać ze spowiedzi w naszej parafii – będzie taka 
możliwość w poniedziałek po mszy św, we wtorek i środę przed. 

3. Katecheza przygotowująca do sakramentu chrztu – poniedziałek – godz. 
19.15. 

4. Zbiórka ministrantów – wtorek po mszy św. 

5. Spotkanie młodzieży na przygotowanie adoracji wielkoczwartkowej – 
środa po mszy św. 17.oo. 

6. W środę również przygotowanie k-ła do uroczystości. 

7. Środa – Śniadanie wielkanocne w hali MOSiR w Tbg-u 12.oo z udziałem 
bp-a Krzysztofa i prezydenta miasta 

8. Msze św. w tygodniu godz. 18.oo. 

9. Triduum Paschalne: Wielki Czwartek: w Stalowej Woli uroczysta Msza 
św. Krzyżma w konkatedrze w Stalowej Woli. 10.oo. Wielki Czwartek – 
wieczorne nabożeństwo – godz. 18.oo. Po mszy św. przeniesienie Najśw. 
Sakramentu do ciemnicy. Adoracja do godz. 22.oo. Wielki Piątek – Droga 
Krzyżowa godz. 16.oo. ulicami naszego osiedla. Bardzo proszę naszą straż  
o zabezpieczenie. O godz. 17.oo – nabożeństwo. Centrum stanowi adoracja 
krzyża. Ofiary z tej okazji składane przeznaczone są na kościoły w Ziemi 
Świętej. Adoracja do godz. 23.oo. Wielka Sobota – w godz. 9..oo-12.oo co 
godz. poświęcenie pokarmów. Po ostatnim poświęceniu adoracja dzieci 
szkolnych. Wieczorne nabożeństwo – godz. 18.oo. Początek przy ognisku 
Przynosimy świece . Czuwanie modlitewne do godz. 22.oo. 

10. Na tablicy ogłoszeń wywieszone adoracje poszczególnych róż oraz 
mieszkańców ulic podczas triduum paschalnego. By zawsze ktoś czuwał na 
modlitwie. O niesienie krzyża i rozważania na drodze krzyżowej proszę 



poszczególne grupy wspólnoty, stany. Stacje i grupy wywieszone na tablicy. 
Harcerzy i strażaków proszę o przybycie w strojach 

11. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcja 6.oo. Kolejne msze 
św. 10.3o, 12.oo. Po południu mszy św. nie będzie. W drugi dzień naszego 
świętowania podobnie. Z tym, że msze św. będą o godz. 7.3o, 10.3o, 12.oo. 

12. Bóg zapłać za sprzątanie naszej świątyni, złożoną ofiarę pp.: Sech, 
Skulski, Dryka, Szewc, Myszka.. Na ten tydzień proszę pp.: Brzęczka, 
Gwoździowski, Świerguła, Zioło, Wach, Mirowski, Jońca. Rutyna, Kółeczko, 
Hała, Olearczuk 

13. Przygotowując się do jubileuszu parafii chcemy przygotować 
pamiątkowe wystawę – jakieś pamiątki, zdjęcia z historii parafii, zdjęcia 
komunijne z każdego roku, dożynkowe, wydarzeń parafialnych, 
diecezjalnych, coś, co uważacie, że jest godne przypomnienia. Podpisane, by 
mogły później do Was wrócić można przynosić na plebanie, bądź do 
zakrystii. Chcielibyśmy także ogłosić konkurs literacki, plastyczny związany 
z historią naszej parafii 

14. Intencje mszalne: 

Poniedziałek:  
+ks. Antoni 

Wtorek:  
+Zofia, Stanisław Chmiel 

Środa:  
+ks. Antoni 

Czwartek:  
kapłan 

Sobota:  
z r. św. Agnieszki (M. Grad) o błogosł. B. dla ss. różańcowych, ich rodzin, 
kapłana. 

Niedziela:  
6.oo – +Władysław Buczek 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Stefania, Stanisław, Jan 



Poniedziałek:  
7.3o – +Jerzy Baran w 12-ą 
10.3o – Anna- Marek 30-lecie sakr. małż. 
12.oo – za parafian 

15. Drugi tydzień nowenny przed Misjami św. 
 


