
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
II NIEDZIELA ZWYKŁA ‘A’. 19.01.2020. 

  
1. Przeżywamy Tydzień Ekumeniczny. Modlimy się o jedność wszystkich chrześcijan. 
 
2. Msze św. w tygodniu – godz. 18.oo. Tylko jutro msza będzie rano 7.3o. 
 
3. W tym tygodniu od środy zapraszamy dzieci, młodzież na świetlicę. Akcja Katolicka 
przygotowała dla was specjalny program. 
 
4. 21 stycznia 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. W środę nowenna do MBNP. Można wpisywać intencje modlitewne i składać je  
w koszyku. 
 
6. W czwartek po Mszy św. spotkanie Kręgu Biblijnego - Zapraszam. 
 
7. W piątek o godz. 17.oo próba Scholki. 
 
8. W przyszłą niedzielę Parafialny Dzień Życia Konsekrowanego. 
 
9. Bóg zapłać za sprzątanie k-ła, ofiarę pp.: Gajda, Motas, Dziadosz, Bezdzietna, Job.  
Na ten tydzień proszę pp.: Wilk, Rejczyk, Babiński, Chudy, Cieślik, Furman. 
 
10. Intencje mszalne: 
 
Poniedziałek:  
7.3o – +Józef Gomułka w 30-y dzień od śmierci. 
 
Wtorek: 
+Tomasz Job od sąsiadów 
 
Środa: 
+Tomasz Job od sąsiadów z Zarowia 
 
Czwartek: 
+Tomasz Job od przyjaciol z Sobowa 
 
Piątek: 
+Tomasz Job od kolegów i koleżanek 
 



Sobota: 
+Tomasz Job od wychowawczyni, koleżanek i kolegów ze szk. Podst. 
 
Niedziela: 
7.3o – za zmarłych legionistów 
10.3o – za parafian 
17.oo – +Tomasz Job od s. Moniki z rodziną 
 
11.W piątek 24 stycznia o godz. 18.15 w Bazylice Katedralnej w Sandomierzu podczas 
Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się koncert Kameralnego Chóru 
Męskiego kościoła prawosławnego parafii św. Jana Klimaka z Warszawy pod dyrekcją 
prof. Włodzimierza Wołosiuka. Hasłem Koncertu są słowa: „Jednymi ustami i jednym 
sercem śpiewajmy Chrystusowi”. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania koncertu oraz 
modlitwy o jedność Chrześcijan. 


