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1. W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół stawia nam przed oczy Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata - Tego, który Jest, który Był, i który przyjdzie na końcu czasów. W naszej wspólnocie 
przeżywamy XVI uroczystość odpustową. Dziękujemy ks. Wiesławowi Pietrzakowi – misjonarzowi krajowemu 
ze Zgromadzenia Księży Sercanów za dzisiejszą posługę słowa Bożego. Z racji odpustu pragniemy wyrazić 
wdzięczność wszystkim, dzięki którym nasza parafia istnieje, rozwija się i promieniuje dobrem. Naszą 
wdzięczność wyrażamy  tym osobom, które włączyły się w przygotowanie i przeżycie dzisiejszej uroczystości 
swoją pracą, modlitwą, ofiarami i czynnym uczestnictwem w liturgii. Niech Chrystus Król za każde dobro obficie 
wynagrodzi swym błogosławieństwem.  
W naszej diecezji dzisiejsza niedziela rozpoczyna cykl niedziel synodalnych, które mają uwrażliwić nas na 
przeżywany III Synod Diecezjalny. Dzisiaj rozpoczyna się XXIV Tydzień Biblijny, który przeżywamy pod hasłem 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Z racji tego tygodnia zachęcamy do wyeksponowania księgi Pisma 
Świętego w naszych mieszkaniach i do odczytania codziennie jednego rozdziału Dziejów Apostolskich. 
Zachęcamy również do udziału w codziennych Mszach św. i nabożeństwach w czasie których realizować 
będziemy program Tygodnia Biblijnego. Dziś bezpośrednio po Mszy św. o godz. 1600  nasza Schola przedstawi 
program słowno muzyczny pt. „Zamyślenia listopadowe”. Zachęcamy do udziału. Nabożeństwo niedzielne dziś         
o godz. 1730. Dzisiaj możemy wesprzeć budowę Hospicjum w Tarnobrzegu – Miechocinie, składając przy wyjściu 
ze świątyni ofiarę do puszek wolontariuszy z Fundacji „Ciepło i serce”. Za wszelkie ofiary gorąco dziękujemy.  
2. Modlitwa wypominkowa za zmarłych w tym tygodniu codziennie o godz. 1730.  
3. Jutro na nabożeństwie wypominkowym polecać będziemy zmarłych tarnobrzeskich nauczycieli                            
i wychowawców. Po Mszy spotkanie dla ministrantów oraz Duszpasterstwa Nauczycieli i Pedagogów. O godz. 
2100 comiesięczny Apel Jasnogórski.  Przyjdźmy licznie, by łączyć się modlitewnie z naszą Matką  i Królową. 
4. W środę o godz. 1700 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. spotkanie PZC. 
5. W czwartek rozpoczęcie Nowenny przed Niepokalanym Poczęciem NMP.  
6. W piątek – 30.11. – święto św. Andrzeja Ap. Zakończenie nabożeństw wypominkowych za zmarłych. 
7. W sobotę – 01.12. – przypada I sobota miesiąca. O godz. 1300 spotkanie grupy „Bogu-mili”. O godz. 1730 
spotkanie KPRM. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, medytacja i modlitwa różańcowa.               
W przyszłą sobotę przedstawiciele PZC będą zbierać w sklepie „Biedronka” przy ul. Jachowicza produkty 
spożywcze na paczki świąteczne dla naszych parafian będących w potrzebie. Zachęcamy do wsparcia.  
8. W przyszłą niedzielę rozpocznie się w Kościele Adwent – czas, który ma nas przygotować do świąt Bożego 
Narodzenia i do naszego spotkania z Chrystusem w wieczności. Wkroczymy w nowy rok liturgiczny, który 
przeżywać będziemy po hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Z racji I niedzieli miesiąca o godz. 1710 nabożeństwo 
różańcowe i zmiana tajemnic różańcowych. 
9. MOPR w Tarnobrzegu zachęca do udziału w Akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Celem akcji jest zbiórka 
darów rzeczowych  dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. W przyszłą niedzielę przed budynkiem MOPR 
od godz. 900 do 1300 odbędzie się zbiórka darów, a składać można słodycze, książki, zabawki i artykuły szkolne. 
Również od 27 listopada do 21 grudnia można składać w/w rzeczy w budynku MOPR.  
10. Prezydent Miasta zwraca się z prośbą, aby informować Straż Miejską o osobach, które w okresie zimowym 
potrzebują szczególnej uwagi i troski oraz apeluje o zapoznanie się z zagrożeniami zaczadzenia się tlenkiem 
węgla. Zachęca również do udziału w konkursie „Tarnobrzeg mówi NIE tlenkowi węgla”, w którym nagrodami 
jest 100 czujników chroniących przed czadem i pożarem. Szczegółowe informacje znajdują się na 
okolicznościowych ulotkach i kartach zgłoszeń wyłożonych na stoliku za ławkami, które można sobie zabrać.   
11. W lutym i marcu przyszłego roku zostanie przeprowadzone studium przygotowujące do posługi 
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Św. Zachęcamy mężczyzn z naszej parafii między 35 a 65 rokiem życia, którzy 
chcieliby pełnić posługę szafarzy  o zgłoszenie się do proboszcza najpóźniej do 31 grudnia br.  
12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 6 przy Pl. 1000 - lecia za pełniony dyżur  i złożoną ofiarę 270 zł. Pracowało 6 
osób. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu prosimy  o taki dyżur parafian  z bl. nr 7 przy 
Pl. 1000 – lecia.  
13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Do „Gościa Niedzielnego” dołączony jest kalendarz na 
przyszły rok, jest również  „Mały Gość Niedzielny” oraz czasopismo dla rodzin „Nasza arka”.  

 
 


