
NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 13.01.2019.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Msze św. w tygodniu – godz. 17.oo. 
 

2. We wtorek po mszy św. na plebani możliwość bezpłatnych konsultacji z prawnikiem 
    Eweliną Obarą. Gdyby ktoś byż zainteresowany – zapraszam. 
 
3. Zbiórka ministrantów – wtorek po mszy św. 
 
4. Scholka – piątek 16.oo. 
 
5. W piątek rozpoczynamy Tydzień Ekumeniczny. Modlimy się o jedność całego K-ła. 
Także i nas wszystkich, którzy tworzymy K-ł parafialny. 
 
6. Niedziela 16.3o – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego z udziałem naszego 
parafialnego zespołu. Zapraszam. 
 
7. W tym tygodniu powstała nowa wspólnota przy naszej parafii: Parafialny Oddział 
Caritas. Główne zadanie: pomoc ludziom znajdującym się w potrzebie. Szefem tej grupy 
została p. Ewa Gortych. Pierwszą akcja jest zebranie środków na rehabilitację naszego 
parafianina Karola Wróbla, który uległ poważnemu wypadkowi. Znajduje się na wózku 
inwalidzkim, ale ma nadzieję powrotu do zdrowia. Czeka go jednak długa i kosztowana 
rehabilitacja. W najbliższą niedzielę grupa Caritas po mszy św. będzie zbierać środki na 
ten cel. Zachęcam do ofiarności. 
 
8. Zakończyłem wizytę duszpasterską. Jest to zawsze okazja do weryfikacji, kto należy do 
parafii, identyfikuje się z nią. Kto tylko mieszka na terenie parafii. Odwiedziłem 
mieszkańców w ok. 370 domach. Serdecznie dziękuję za spotkanie, wspólną modlitwę, 
rozmowę, propozycje, złożone ofiary. Naszym głównym celem na najbliższy czas jest 
przygotowanie do jubileuszu 50-lecia parafii. Sprawą bardzo ważną jest duchowe 
przygotowanie. Bo parafia wtedy właściwie funkcjonuje, gdy wszyscy tworzący parafię z 
nią się identyfikują. Aktywizują, angażują. się w jej działalność. 
 
9. W piątek na Serbinowie KONCERT: 19.oo. Warto. A. Majewska, W Korcz i inni. 
 
10. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, złożoną ofiarę pp.: Zioło, Tracz, Piskur, Fornal. Na ten 
tydzień proszę pp.: Turek, Durda, Salamon, Salamon, Topólski, Rozmysłowski. 
 
11. Duszpasterstwo dzieci i młodzieży informuje, że trwają zapisy na turnusy 
formacyjno – edukacyjnych przeznaczonych dla ministrantów, scholanek i uczestników 
innych grup działających przy parafiach - „Ferie z wartościami” w Radomyślu nad 
Sanem. Szczegóły na plakatach. Kontakt . ks. Marian Bolesta tel. –513080701 
 
12. Oddział PZU S.A. w Tarnobrzegu zawiadamia, że w dniu 19 styczeń(sobota) w godz. 
9-13 będą przyjmowane wpłaty za ubezpieczenie budynków w Sobowie w sklepie GS. 
 

http://17.oo./
http://16.oo./
http://19.oo./


13. Od jutra zostaje uruchomiony dodatkowy kurs komunikacji miejskiej linii nr 14. 
Wyjazd z ul. Bema 9.1o. Zmienia się oznaczenie z „kursuje w dni nauki szkolnej” na 
normalny dla kursu linii 14 z godz. 11.58. na okres próbny do końca lutego. Od nas zależy 
czy w kolejnych m-cach ten autobus będzie  kursował. 
 
14. Koncert chóru na który zaprasza prezydent Miasta Tbg do kościoła na Serbinowie. 
 
15. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek:  
+Władysław Buczek od Maciąg i Dybus 
 
Wtorek:  
+Władysław Buczek od brata Romana 
 
Środa:  
+Władysław Buczek od pracowników zakładu Produkcji Wody pitnej 
+Grażyna Sudoł od bratowej Zofii z rodz. 
 
Czwartek:  
+Bronisław Zioło w + 
+Władysław Buczek od Zenona Gorczyca z rodz. 
 
Piątek:  
+Władysław Buczek od 
 
Sobota: 
+Adela Walska w 3-ą + 
 
Niedziela: 
7.3o – +Włodzimierz Chojnacki w 14-ą + 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Władysław Buczek od zarządu OSP Sobów 

http://17.oo/

