
XI  NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 16.06.2019.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dzisiaj w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: 

„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu...” Dziś kończy się okres Komunii wielkanocnej. O godz. 

17
30

 nabożeństwo niedzielne. Dzisiejsza niedziela w naszej diecezji, to 3 niedziela synodalna.   

2. Trwa miesiąc poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, zachęcamy zatem do uczestnictwa                       

w codziennych Eucharystiach i nabożeństwach czerwcowych.  

3. Jutro  – 17.06. – wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, z. Z racji 17 dnia miesiąca Godzinkami               

o godz. 17
30

 rozpocznie się comiesięczne nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Msza św. o godz. 18
00

                          

w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus, a po Mszy św. litania i błogosławieństwo. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy, by wypraszać sobie i naszej wspólnocie Boże łaski. Po Mszy św. zbiórka 

dla wszystkich ministrantów i lektorów przed uroczystością Bożego Ciała.  

4. We wtorek o godz. 8
15 

Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla Szkoły Społecznej. O godz. 18
00

 Msza 

św. dla uczniów, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz chętnych. Serdecznie zapraszamy. 

5. W środę zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży. O godz. 17
00

 cotygodniowa adoracja 

połączona z nabożeństwem czerwcowym. W środę w Sandomierzu odbędą się święcenia kapłańskie, które 

przyjmie 6 diakonów. O godz. 19
00

 w kaplicy zamkowej odbędzie się Msza św. w intencji ks. Michała 

Józefczyka w 3 rocznicę jego śmierci. Msza św. zostanie odprawiona w dawnym rycie dominikańskim.  

6. W czwartek – 20.06. – przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. 

Kolejny raz procesję Bożego Ciała organizujemy wspólnie z parafią św. Barbary. W tym roku wspólne 

uroczystości rozpoczną się Mszą św. w naszym kościele o godz. 9
00

. Po niej ok. godz. 10
00

 wyruszy 

procesja al. Niepodległości, ul. Szpitalną i ul. Św. Barbary do  kościoła św. Barbary. Dwa pierwsze 

ołtarze przygotowuje nasza parafia, a następne dwa parafia św. Barbary. Pierwszy ołtarz zaplanowany 

jest przy szpitalu, drugi przy Zakładzie Energetycznym, trzeci  przy „Budowlance” i czwarty przy 

kościele Św. Barbary. Przy ostatnim ołtarzu nastąpi błogosławieństwo końcowe i zakończenie procesji 

oraz Msza św. dla tych, którzy dołączą w czasie procesji. Zachęcamy wszystkich do udziału w Mszy                    

o godz. 9
00

 w naszym kościele i do uczestnictwa w całej procesji, ale gdyby ktoś  z różnych względów nie 

mógł w pełnym wymiarze uczestniczyć, to prosimy o udział w Mszach św. w innych godzinach oraz do 

przyłączenia się do procesji. Porządek Mszy św. w naszej świątyni będzie następujący: godz. 7
30

, 9
00

 i 12
00

 

oraz popołudniu o godz.  18
00

. Nie będzie Mszy św. o godz. 10
30

 oraz o 16
00

. Prosimy serdecznie 

wspólnoty parafialne oraz chętnych parafian o przygotowanie ołtarzy i przyozdobienie ich kwiatami. 

Prosimy tych parafian, którzy posiadają kwiaty na działkach, aby je przynieśli do środy. Zachęcamy dzieci 

komunijne do udziału w strojach komunijnych, dziewczynki do sypania kwiatów, a chłopców do dzwonienia 

w czasie procesji. Prosimy również o przystrojenie okien  w mieszkaniach, szczególnie  na trasie procesji.  

7. Przez całą Oktawę z wieczorną Mszą św. łączyć będziemy procesję z Najświętszym Sakramentem 

wokół kościoła. Uczestniczmy w nich licznie, oddając cześć Jezusowi Eucharystycznemu. 

8. W piątek – 21.06. – wsp. św. Alojzego Gonzagi, z. 

9. W sobotę przypada dzień imienin ks. Tomasza. Na Mszy św. o godz. 18
00 

będziemy się modlić                               

w intencji Solenizanta. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.  

10. W przyszłą niedzielę o godz. 17
00

 odbędzie się w naszej świątyni koncert krakowskiego zespołu 

„Noro Lim”. Koncert pod tytułem „Ojcze nasz” ku czci św. Jana Pawła II z okazji 5 rocznicy kanonizacji, 

dedykowany jest także wszystkim ojcom, z okazji  Dnia Ojca. Spektakl muzyczny w wykonaniu tego znanego 

na wielu scenach zespołu, pozostaje w pamięci jeszcze długo po wyjściu z kościoła, dlatego bardzo serdecznie 

zapraszamy wszystkich do udziału w nim.  

11. Przypominamy, że w naszej parafii realizowany będzie projekt skierowany do osób po 60 roku życia, 

podczas którego odbywać się będą ciekawe warsztaty oraz spotkania. Prosimy chętne osoby, które pragną 

skorzystać z tego projektu o zapisanie się w Świetlicy Parafialnej do dnia 24 czerwca. Szczegóły na plakacie 

w gablocie.  

12. Biuro Radia Maryja zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 14 lipca. Szczegóły na tablicy 

ogłoszeń.  

13. Pragniemy poinformować parafian, że nasz wikariusz ks. Grzegorz w ubiegłym tygodniu obronił na KUL 

pracę doktorską i uzyskał w ten sposób tytuł doktora teologii. Gratujemy ks. Grzegorzowi uzyskanego tytułu 

naukowego.  

14. Bóg zapłać parafianom z bloku nr 5 przy ul. Skalna Góra za pełniony dyżur porządkowy w świątyni                    

i ofiarę 300 zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w piątek o godz. 7
00

. W tym tygodniu prosimy                 

o dyżur porządkowy parafian z bloku nr 6 przy ul. Skalna Góra.  

15. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. Jest wakacyjny numer „Małego Gościa Niedzielnego” 

oraz czasopisma „Miłujcie się”.  


