
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - ‘B’ - 11.11.2018. 

  
1. Dziś Święto Niepodległości.  

 Po sumie koncert piosenek religijno-patriotycznych.  
 W Tbgu główne uroczystości rozpoczną się o godz. 9.3o. Informacje 

na tablicy ogłoszeń. Plakat. 
 A o 16.15 widowisko plenerowe: Drogi do wolności” na placu 

Bartosza Głowackiego. Zaprasza Esteka. 
 

2. Dziś także w K-le dzień poświęcony ubogim. 
 
3. Składka przeznaczona na zmianę wystroju prezbiterium. 
 
4. Nabożeństwo – modlitwa wypominkowa 16.3o. 
 
5. Msze św. w tygodniu – godz. 17.oo. Po mszy św. modlitwa wypominkowa. 
 
6. Poniedziałek 16.3o adoracja wspólnoty intronizacyjnej. 
 
7. Scholka – godz. 16.oo. Piątek. Po mszy św. katecheza dla młodzieży 
przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Starsza grupa. 
 
8. W najbliższą niedzielę w naszej parafii obchodzić będziemy Dzień 
Solidarności z K-łem Prześladowanym. W tym roku pomoc dla K-ła w 
Pakistanie. Po mszy św. zbiórka do puszek na ten cel. 
 
9. A w Mokrzyszowie charytatywny koncert dla Domu Pomocy Społecznej. 
Wystąpi zespół gospel z Kielc. Dokładniejsze informacje będą w tygodniu na 
plakacie na gazetce. 
 
10. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp.:Wiśniewski, Kapuśniak,  
Czech, Czech. Na ten tydzień proszę pp.:Czech, Maciąg, Idec, Mróz, Lorenc 
 

11. Intencje mszalne: 
 

Poniedziałek:  
+Maria Zioło greg 
+Mieczysław Kilijański od sąsiadów 
 

Wtorek:  
+Legionistów 
+Maria Zioło greg 



Środa:  
+Jan, Janina, Jacenty Zioło 
+Maria Zioło greg 
 
Czwartek:  
+Maria Zioło greg 
w intencji rodziców z okazji kolejnej rocznicy urodzin 
 
piątek:  
+Maria Zioło greg 
+Władysław Buczek 
 
Sobota:  
+Józef Grabiec w 14-ą +, ks. Adam 
+Maria Zioło greg 
 
Niedziela:  
7.3o – +Edward Zioło w + 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Helena, Andrzej, Mieczysław, Zygmunt Salamon 
 
12. 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. 


