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1. Dziś – godz. 16.3o – nabożeństwo. Zmiana tajemnic różańcowych. 
 

2. Msze św. w tygodniu – 17.oo. Po mszy św. modlitwa wypominkowa. 
 

3. Poniedziałek – modlitwa wspólnoty intronizacyjnej. Godz. 16.3o. 
 

4. Wtorek – zbiórka ministrantów. Przygotowanie do uroczystości 
niepodległościowych. Obecność absolutnie obowiązkowa. 
 

5. Środa – próba chóru. 
 

6. Piątek – 16.oo – spotkanie scholki. 
 

7. Sobota – uroczystości niepodległościowe na naszym osiedlu.: 15.oo – msza św. 
po zakończeniu spotkanie pod pomnikiem. Na zakończenie w szkole program 
przygotowany przez nasze dzieci. Wszyscy są zaproszeni. Służby mundurowe: strażacy, 
terytorialsi, harcerze, przygotowujący się do sakramentu bierzmowania w ramach 
comiesięcznej katechezy: tym razem katecheza patriotyczna. Poczty sztandarowe. 
Szkoła, przedszkole. 
 

8. Niedziela – uroczystości niepodległościowe w Tarnobrzegu. 9.3o – msza św. u OO. 
Dominikanów. Potem dalsze uroczystości. Program w przedsionku. A w naszej parafii 
po sumie koncert piosenki patriotycznej. Gorąco zapraszam. Kto jeszcze chciałby się 
zaprezentować – może się zgłosić do mnie. 
 

9. Najbliższa niedziela – dzień poświęcony ubogim w K-le. 2-a niedziela m-ca. Składka 
przeznaczona na prezbiterium. 
 

10. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp.:Marszałek, Czech, Zioło, 
Chmielowski. Na ten tydzień proszę pp.:Wiśniewski, Kapuśniak, Czech, Czech. 
 

11. Centrum Ewangelizacyjne św. Augustyna w Sandomierzu - Filia w 
Tarnobrzegu informuje, że w przyszłym tygodniu rozpocznie się przygotowanie do 
bierzmowania dla osób, które nie przystąpiły jeszcze do tego sakramentu, a ukończyły 
18 rok życia. Dla naszego dekanatu pierwsze takie spotkanie odbędzie się o godz. 18:30 
w dniu 15 listopada na auli zaplecza kościoła św. Barbary. Centrum prowadzi również 
przygotowania do chrztu dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 7-ty rok życia.  Więcej 
informacji u ks. Mateusza – tel. 725360838 
 

12. Intencje mszalne: 
 

Poniedziałek:  
wypominkowa 
+Maria Motyka 
 

Wtorek:  
wypominkowa 



+Maria Motyka 
 
Środa:  
wypominkowa 
+Maria Zioło - greg 
 
Czwartek: 
+Kazimierz Buchnat 
+Maria Zioło - greg 
 
Piątek:  
+Grażyna Sudoł w 30-y dzień od pogrzebu od rodziców 
+Maria Zioło - greg 
 
Sobota:  
15.oo -za Ojczyznę 
18.oo - +Maria w 9-ą +, Jan, Józef, Stanisław Kruk 
+Maria Zioło 
 
Niedziela:  
7.3o – +Maria Zioło - greg 
10.3o – ZA PARAFIAN 
17.oo – +Wojtek Zembroń 


