
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA CHRYSTUSA KRÓLA ‘C’ 24.11.2019. 

  
1. Dziś Niedziela Chrystusa Króla – ostatnia niedziela roku kościelnego.  

 Rozpoczynamy Tydzień Biblijny. 
 Dziś o 16.3o – nabożeństwo biblijne.  
 Dziś także o 14.oo w remizie spotkanie osiedlowe. 
 W Tarnobrzegu marsz mężczyzn. Wyjście z Serbinowa do parafii 

Chrystusa Króla. Odpust w parafii. 
 A o 17.oo w parafii Chrystusa Króla koncert. 

 
2. Msze św. w tygodniu – godz. 17.oo. 
 
3. W związku z rozpoczętym Tygodniem Biblijnym zapraszam na wtorek 
dzieci z naszej szkoły, czwartek – Krąg Biblijny, piątek – przygotowujący się 
do bierzmowania. 
 
4. Zbiórka ministrantów – środa po mszy św. W środę również nowenna do 
MBNP 
 
5. W niedzielę początek nowego roku kościelnego. 1-a niedziela Adwentu. 
 
6. Za tydzień pielgrzymka na jasną Górę. Modlitwa w intencji powołań. 
 
7. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp.:Piękoś, Dryka, Buczek.  
Na ten tydzień proszę pp.: Piskur, Myszka, Piskur, Król. 
 
8. Dnia 1 grudnia br. o godz. 18.00 w Miejskim Domu Kultury się w Stalowej 
Woli zostanie ponownie wykonanie Oratorium o Męczennikach 
Sandomierskich „Dojrzewanie Drzewa”. Libretto do oratorium napisał  
ks. Krzysztof Lechowicz, proboszcz parafii Strzegom. Muzykę skomponowali 
Piotr Pałka i Hubert Kowalski, którzy także pokierowali chórem i orkiestrą 
złożoną z blisko 150 chórzystów, muzyków z Filharmonii Świętokrzyskiej 
oraz solistów. Oratorium przybliża dzieje męczeństwa mieszkańców 
Sandomierza i ojców dominikanów, którzy zginęli podczas najazdu tatarów 
w 1260 r. Historyczna opowieść przeplatana jest utworami odnoszące się 
do współczesności i przypadającego w ubiegłym roku jubileuszu 200-lecia 
Diecezji Sandomierskiej. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Serdecznie 
zapraszamy 
 
 



9. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek:  
+Anna Kruk od mamy 
 
Wtorek:  
+Anna Kruk od Zeni Mierzwy z rodz. 
 
Środa:  
+Anna Kruk od córki 
+ +Janina Młynek i rodzice 
 
Czwartek: 
+Anna Kruk od Wartoniów 
 
Piątek:  
+Anna Kruk od Asi Chojnackiej 
 
Sobota:  
pan Andrzej – organista i kapłan Andrzej – proboszcz od chóru i parafii 
+Andrzej Bąk 
 
Niedziela:  
7.3o – +Julia, Władysław Mirowski, Michał Lis 
10.3o – za parafian 
17.oo – wypominkowa 
 


