
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ‘C’ 17.11.2019. 

  
1. Dziś o 16.3o nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. 
 

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

3. Adoracja wspólnoty intronizacyjnej – pon. po mszy św. 
 

4. "19 listopada zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach SEMINARIUM DLA 
MAŁŻONKÓW. Spotkania odbywają się od października do czerwca w parafii MBNP w 
Tarnobrzegu, w trzecie wtorki każdego miesiąca o godz. 19:00. Zaproszenie 
skierowane jest szczególnie do tych małżonków, którzy nie są związani z żadną 
wspólnotą duszpasterską, ale chcą dbać o swoje wspólne, małżeńskie życie. Tematy 
spotkań mają na celu lepsze poznanie i umocnienie więzi małżeńskiej." 
 

5. Środa – nowenna do MBNP 
 

6. Piątek – 16.oo próba scholki. 
 

7. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego – niedziela Chrystusa Króla – 
patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Początek 
Tygodnia Biblijnego. O 16.3o Godzina Biblijna. A o 14.oo zebranie mieszkańców z 
Sobowa w remizie, przesunięte z tej niedzieli. 
 

8. "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."  
 

9. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła, kwiaty, ofiarę pp.: Wartoń, Starzec, Kozioł, 
Smolarska, Salamon. Na ten tydzień proszę pp.: Piękoś, Dryka, Burdzy, Buczek. 
 

10. Intencje mszalne: 
 

Poniedziałek:  
+Stanisław 
 

Wtorek: 
+Kazimierz Kwiatkowski od Józefa Maciąga z rodz. 
 

Środa: 
+Kazimierz Kwiatkowski od rodz. Maciąg 
 

Czwartek: 
+Kazimierz Kwiatkowski od rodz. Florków 
 

Piątek: 
+Kazimierz Kwiatkowski od pracowników naszej szkoły 



Sobota: 
+Kazimierz Kwiatkowski od sąsiadów 
 

Niedziela: 
7.3o – +Edward Zioło w 14-a + 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Andrzej, Helena, Zygmunt, Mieczysław Salamon 
 

11. Za tydzień Marsz Mężczyzn.  Wyjście z przed figury NSPJ na Serbinowie o godz. 
11.00 i przejście do parafii Chrystusa Króla na godz. 12.00. 
 

12. A w kościele Chrystusa Króla o godz. 17.oo koncert. Dokładniejsze informacje na 
fc parafii 


