
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.10.2018. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Przeżywamy dziś XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”. Dziękując Bogu za 
życie i posługiwanie w Kościele św. Jana Pawła II, pragniemy uczyć się, jak kontynuować to wielkie 
dziedzictwo, które nam zostawił. W całym kraju przeprowadzana jest zbiórka do puszek na Fundusz 
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Również my możemy wesprzeć to dzieło składając ofiarę do puszek.                  
O godz. 1600 Msza św. w intencji Straży Honorowej NSPJ z racji wsp. św. Małgorzaty Marii Alacoque, po 
niej wystawienie najświętszego Sakramentu i o godz. 1715 nabożeństwo różańcowe.  Dzisiaj również 
rozpoczynają się Diecezjalne Dni Kultury Chrześcijańskiej. Program tych dni jest różnorodny i ciekawy, 
na uwagę zasługuje  m. in. spotkanie w środę w PWSZ o godz. 1100 z p. Marcinem Przeciszewskim - 
prezesem KAI oraz koncert Macieja Miecznikowskiego, który odbędzie się w czwartek o godz. 1900                      

w parafii na Serbinowie.  Szczegółowy program wywieszony jest w gablotce.  
2. Dzisiaj przypada dzień Edukacji Narodowej. Życzymy zatem wszystkim nauczycielom, katechetom               
i wychowawcom obfitego Bożego błogosławieństwa w trudnym dziele nauczania i wychowania 
młodego pokolenia.  
3. Jutro – 15.10. – wsp. św. Teresy z Avilla, dz. dK. Odpust w Stalach. O godzinie 1600 próba dla 
młodzieży przed spektaklem w kościele na Serbinowie. Z racji przypadającego jutro Dnia Dziecka 
Utraconego, o godz. 1500 w kaplicy na cmentarzu w Sobowie Msza św. i modlitwa przy grobie Dzieci 
Utraconych. W naszej świątyni po Mszy św. wieczornej przejście pod tablicę upamiętniającą Dzieci 
Utracone, krótka modlitwa i zapalenie zniczy.  Jutro po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie 
nauczycieli czynnych i emerytowanych w ramach Parafialnego Duszpasterstwa Nauczycieli.  
4. We wtorek – 16.10. – wsp. św. Jadwigi Śląskiej. W tym dniu przypada 40 rocznica wyboru św. Jana 
Pawła na Stolicę Piotrową. Na Mszę św. wieczorową i spotkanie w ramach przygotowania do 
bierzmowania, prosimy kandydatów z klasy III gimnazjum i I szkoły średniej.  
5. W środę – 17.10. – wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego, b. m. O godz. 1700 cotygodniowa adoracja. 
Godzinkami o godz. 1715 rozpocznie się nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. O godz. 1730 modlitwa 
różańcowa, następnie Msza św. w intencjach poleconych Dzieciątku Jezus.  Na Mszę św. i spotkanie              
w ramach przygotowania do bierzmowania, prosimy kandydatów z VII i VIII klasy szkoły 
podstawowej. Po Mszy św. spotkanie PZC.  
6. W czwartek – 18.10. – święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest to patronalne święto Służby Zdrowia. 
Naszą modlitwą w tym dniu obejmijmy tych, którzy troszczą się o zdrowie i życie. Na Mszę św.                         
i spotkanie prosimy kandydatów do bierzmowania z klasy VI szkoły podstawowej.  
7. W piątek – 19.10. - przypada 34 rocznica męczeńskiej śmierci i liturgiczne wspomnienie Bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki.  
8. W sobotę – 20.10. – wsp. św. Jana Kantego, k. Po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba.                              
W Sandomierzu Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem abp Wiktora Skworca o godz. 1000                    
w kościele seminaryjnym św. Michała Archanioła, rozpocznie się Sympozjum pt. „Wyzwania 
duszpasterskie Diecezji Sandomierskiej”. Zachęcamy parafian do udziału.  
9. W przyszłą niedzielę rozpocznie się Tydzień Misyjny. Taca z tego dnia przeznaczona jest na misje.  
10. Na stoliku za ławkami wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane składać  
w zakrystii lub na tacę. Przez cały m-c listopad oraz na 12 Mszach w ciągu roku będziemy polecać 
naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu.  
12. Serdecznie dziękujemy za ofiary składane dzisiaj na tacę, oraz za wszelkie ofiary wspólnotowe                    
i indywidualne przekazane dla naszej parafii. Dziękujemy również Parafianom za bezinteresowne 
prace wykonane w ostatnich dniach dla parafii. 
13. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 3  przy ul. Armii Krajowej, kl. III i IV  za pełniony dyżur porządkowy        
i ofiarę 170  zł. Pracowało 2 osoby. Msza św. w ich intencji w środę o godz. 700. W tym tygodniu 
prosimy o taki dyżur parafian z bl. nr 1 przy Pl. 1000 - lecia 
14. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 
 
 
 


