
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA ‘C’. 10.11.2019. 

  
1. Druga niedziela m-ca . Składka przeznaczona na k-ł. Po mszach św. zbiórka do 
puszek na K-ł w potrzebie. 
 
2. Dziś o godz. 16.3o nabożeństwo. Modlitwa wypominkowa. 
 
3. Jutro święto Niepodległości. O godz. 9.oo msza św. w intencji Ojczyzny. Zapraszam 
służby mundurowe: strażaków, żołnierzy, harcerzy, dzieci, młodzież. W Tarnobrzegu 
uroczysta Eucharystia o godz. 9.3o.. A po południu na Placu Głowackiego program 
Młodzieży Wolność – kocham i rozumiem o godz. 16.oo. O 17.oo na Dzikowie koncert 
pieśni patriotycznych. Zamek. 
 
4. W tygodniu msze św. o godz. 17.oo. Po mszy św. modlitwa wypominkowa,. 
 
5. W środę nowenna do MBNP. Po mszy św. zbiórka ministrantów. 
 
6. Scholka – piątek 16.oo. 
 
7. W niedzielę w remizie o 14-ej zebranie mieszkańców Sobowa. Temat: stacja telefonii 
komórkowej i trasa MKS-u nr 14. 
 
8. Pan prezydent dziękuje mieszkańcom naszej parafii za włączenie się w pomoc 
mieszkańcom Maniewicz na Ukrainie. W imieniu Prezydenta Miasta przekazuję 
serdecznie podziękowania za włączenie się w akcję pomocy dla Maniewicz na 
Ukrainie. Podziękowania kieruję do księży Proboszczów za przychylność i 
umożliwienie przeprowadzenia zbiórki za pośrednictwem parafii, do wszystkich osób 
zaangażowanych w zbieranie darów oraz do parafian za wielką hojność. Zbiórka 
przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. Dary zostaną posegregowane i jak 
najszybciej przekazane rodakom z dawnych Kresów. 
 
9. Informacja p. Prezydenta o rozpoczęciu geodezyjnych związanych z ewidencją 
gruntów i budynków m.in. w Sobowie. 
 
10. "W dniu 1/2  grudnia br. odbędzie się na Jasnej Górze nocne czuwanie parafii 
dekanatu Tarnobrzeg w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.  Wyjazd autokarem 
w niedzielę ok. godz. 16.00 /szczegóły na temat godziny będą jeszcze podane/, powrót w 
poniedziałek rano. Koszt 30 zł. Zapraszamy do udziału w tym czuwaniu. Zapisy w 
zakrystii do 24 listopada."  
 
11. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty pp.:Dziedzic, Pokora, Goliszewski, Rejczyk, 
Sempruch, Kara, Wilk. Na ten tydzień proszę pp.: Wartoń, Starzec, Kozioł, Smolarska, 
Salamon. 
 



12. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek: 
9.oo – w intencji Ojczyzny 
17.oo – +Maria Kruk, Jan, Józef, Stanisław 
 
Wtorek: 
o wieczną radość dla + Anieli i Czesława 
 
Środa: 
o życie wieczne w niebie dla dusz z rodz. Rutowski, Foltman, Tadla 
 
Czwartek: 
+Kazimierz Kwiatkowski od strażaków 
 
Piątek: 
+Kazimierz Kwiatkowski od córki z mężem 
 
Sobota: 
+Józef Grabiec, ks. Adam 
 
Niedziela:  
7.3o – +Anna Kruk od męża 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Kazimierz Kwiatkowski od Zarządu Osiedla Sobów 
 
13. I ostatnia już informacja. Ktoś rozbił jeden witraż. Ostatni od szkoły. Mam nadzieję, 
że sprawca zgłosi się i poinformuje o całym zdarzeniu. I mam nadzieję, że to było 
absolutnie przypadkowe wydarzenie. 
 
14. 2 tygodnie temu został znaleziony na parkingu po niedzielnej mszy św. kolczyk. 
Ładny. Jeśli ktoś zgubił – do odebrania na plebanii. 


