
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA ‘A’ 06.09.2020. 

  
1. Dziś o 12.oo msza św, z okazji początku nowego roku w naszej szkole i 
przedszkolu, a o 16.3o nabożeństwo i zmiana tajemnic różańcowych. 
 
2. Msze św. w tygodniu – godz. 18.oo. 
 
3. adoracja wspólnoty Intronizacyjnej i spotkanie. 
 
4. We wtorek święto Narodzenia Matki Bożej – poświęcenie ziarna na zasiew. 
 
5. Środa – nowenna do MBNP 
 
6. Piątek spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania. Kto nie może w nim uczestniczyć – proszę o informację. 
 
7. W niedzielę na sumie msza św. dziękczynna za 12 lat wspólnoty 
Intronizacyjnej w naszej parafii. Odnowienie przyjęcia Chrystusa Króla w 
nasze osobiste życie i w naszych rodzinach.. Zapraszam wszelkie wspólnoty 
o tych, którym bliski jest Chrystus Król w codziennym życiu. Po mszy św. 
wystawienie Najświętszego Sakramentu. Adoracja wspólnoty. Po każdej 
Mszy św. zbiórka na Ziemię Świętą w związku z dyspensą jaka obowiązywała 
w Wielkim Poście. Druga niedziela m-ca składka przeznaczona na potrzeby 
naszego k-ła. 
 
8. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, kwiaty pp. :Grabiec, Kasprzyk, Górz, Sudoł, 
Czajkowski, Czech. Na ten tydzień proszę : Komada, Słomka, Filipczak, Zając, 
Gortych. 
 
9. Do sakr. małż. przygotowują się: Daniel Stanisław Myszka z naszej parafii 
i Beata Magdalena Pławiak z par. św. Barbary w Tarnobrzegu, oraz Zbigniew 
Koczoń z naszej parafii i Anna Izabela Kalita z par. MBNP w Tarnobrzegu. zap. 
1-a. Do sakr. małż. przygotowują się: Daniel Stanisław Myszka z naszej parafii 
i Beata Magdalena Pławiak z par. św. Barbary w Tarnobrzegu, oraz Zbigniew 
Koczoń z naszej parafii i Anna Izabela Kalita z par. MBNP w Tarnobrzegu. zap. 
2-a. 
 
10. Wczoraj zamarł mój tato. Ostatni raz w naszej parafii był na jej jubileuszu 
50-leciu w czerwcu ubiegłego roku. Uroczystości pogrzebowe we wtorek 
Żołynia – godz. 13.oo. Natomiast w naszej parafii dla wszystkich, którzy chcą 
się pomodlić za św. pamięci mojego tatę msza św. w poniedziałek. 



 
11. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek: 
+Józef Gomułka od Kazimiery i Adama Czech 
 
Wtorek: 
urodzaje 
 
Środa: 
+Janusz Wartoń od sąsiadki Mróz z rodz. 
 
Czwartek: 
+Janusz Wartoń od najbliższych sąsiadów 
 
Piątek: 
+Janusz Wartoń od rodz. Wilk i Gawroński 
 
sobota: 
+Zofia Kółeczko 
 
niedziela: 
7.3o – +Janusz Kraszewski od s. Adama z córką 
9.oo – +Zofia Kółeczko z r. św. Barbary 
10.3o – o Królowanie Chrystusa w naszych sercach, rodzinach, parafii 
17.oo – +Zofia Mierzwa od teściowej 
 
Pon. – +Władysława Baran od sąsiadów z Zatorza 
wt. – +Władysława Baran od sąsiadów z Zatorza 
śr. -- o udany zabieg 
czw. – +Władysława Baran od sąsiadów z Zatorza 
 
12. Serdeczne Bóg zapłać, wszystkim, którzy uczestniczyli w pon. w mszy św. 
pogrzebowej mojego taty, we wtorek w uroczystościach pogrzebowych w 
Żołyni, za zamówione msze św. i za każdą modlitwę. Bóg zapłać. 
 


