
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA ‘C’. 20.10.2019. 

  
1. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny wpisuje się on w miesiąc październik, który przez 
papieża został ogłoszony czasem modlitwy w intencji misji. Składka przeznaczona na 
potrzeby misji św.  
 

2. Nabożeństwo różańcowe. 16.3o. W tygodniu 17.3o. Msza po nabożeństwie.  
O prowadzenie modlitwy różańcowej proszę:  
Poniedziałek - Akcja Katolicka,  
Wtorek - róże p. Kutyła, Kuchta, Stasiak,  
Środa – chór,  
Czwartek – dzieci, piątek młodzież przygotowującą się do bierzmowania.  
Piątek do prowadzenia proszę też rodziców młodzieży z klasy I-ej ponadgimnazjalnej. 
Po mszy św. spotkanie dla rodziców.,  
Sobota – Legion Maryi. 
 

3. Adoracja Wspólnoty Intronizacyjnej – pon. 17.oo. 
 

4. Środa nowenna do MBNP. Po mszy św. zbiórka ministrantów. 
 

5. Scholka – piątek 16.3o. Każdy piątek: nabożeństwo i msza św. - uczestnictwo 
młodzieży przygotowującej się do sakr. bierzmowania. 
 

6. Zbliża się listopad. Pamiętajmy o grobach naszych bliskich, kartki wypominkowe na 
stoliku. 
 

7. Starajmy się sięgać po prasę religijną: Niedziela, Gość Niedzielny a dla dzieci Mały 
Gość Niedzielny. 
 

8. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty, ofiarę pp.: Dec, Czajkowski, Maciąg, Wilk.  
Na ten tydzień proszę pp.: Zioło, Walski, Sudoł, Zioło. 
 

9. Intencje mszalne: 
 

Poniedziałek: 
+Marian Węgiel od sąsiadów 
 

Wtorek: 
+Marian Węgiel od Dariusza i Barbary Gamoń 
 

Środa: 
+Marian Węgiel od Emilii i Wojciecha z Żupawy 
 

Czwartek: 
+Marian Węgiel od sąsiadów 
 

Piątek: 
o błogosł. B., mądrość, wiarę dla Rafała z okazji 18-ej rocz. urodzin. 
 



Sobota: 
+ rodziców Jan, Maria Wartoń, brat Ryszard, Anna i dziadkowie z obydwu stron 
 

Niedziela: 
7.3o – +Helena, Marek, Jan Maciąg od rodz. Maciąg z Mokrzyszowa 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Marian Węgiel od rodz. Jacentego Zioło 
 

10. 11-go listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku 
Miasto Tarnobrzeg pragnie w szczególny sposób podziękować tym, którzy w imieniu 
wszystkich rodaków pielęgnują groby polskich legionistów poległych w walkach o 
niepodleglość, a sami tą niepodległością nie mogą się cieszyć. Różne koleje losu sprawiły, 
że żyją dziś na obczyźnie borykając się z wielką biedą. Odpowiadając na dramatyczną 
sytuację Polaków z parafii Maniewicze na Kresach, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy I 
Brygady Legionów, prezydent Tarnobrzega zwraca się do mieszkańców miasta z prośbą 
o przekazywanie najpotrzebniejszych dla maniewiczan rzeczy. Potrzebne są środki 
higieniczne, mydła, szampony, zasypki, proszki do prania, pampersy dla dorosłych, 
żywność z długim terminem przydatności (makarony, kasze, konserwy, olej), książki (w 
dobrym stanie podręczniki do języka polskiego, historii, literatura współczesna dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych), mile widziane zabawki. 
 


