
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.10.2020. OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 
1. Dzisiejsza pierwsza niedziela października z racji wspomnienia św. Franciszka przeżywana jest    

w Kościele jako Niedziela św. Franciszka. Ten dzień ma nas uwrażliwić na konieczność troski                

o powierzony nam świat i jego środowisko. Do wystawionych puszek można dziś złożyć ofiarę na 

Stolicę Apostolską, tzw. Świętopietrze. Dziś  na Mszy św. o godz. 1200 dzieci przygotowujące się do  

I Komunii św. otrzymają poświęcone różańce. O godz. 1700 nabożeństwo różańcowe i zmiana 

tajemnic różańcowych oraz doroczna modlitwa przed figurą św. Franciszka.   

2. W naszych katolickich świątyniach trwają nabożeństwa różańcowe. Zachęcamy do licznego 

udziału w tych pięknych nabożeństwach, które odprawiane są w naszym kościele w dni 

powszednie o godz. 1730. Zapraszamy szczególnie dzieci oraz młodzież przygotowującą się do 

bierzmowania.  

3. Jutro – 05.10. – wsp. Św. Faustyny Kowalskiej – Apostołki Bożego Miłosierdzia. Po Mszy św. 

zbiórka dla LSO. Od jutra do środy w parafii OO. Dominikanów będzie trwało Triduum Różańcowe. 

Szczegółowy program na okolicznościowym plakacie.  

4. W środę – 07.10. – wsp. NMP Różańcowej. Święto patronalne wszystkich róż różańcowych.  
O godz. 1700 cotygodniowa adoracja połączona z nabożeństwem różańcowym o godz. 1730 oraz 

modlitwa do Przeczystego Serca św. Józefa. Po Mszy św. spotkanie Rycerzy Kolumba.   

5.  W czwartek o godz. 1700 Godzina Święta z modlitwą różańcową. Po Mszy św. spotkanie dla 

SKC oraz grupy „Bogu-mili”. W czwartek w kościele św. Barbary Mszą św. o godz. 1800 rozpocznie 

się całodobowa Nowenna Adoracyjna przed uroczystością Chrystusa Króla prowadzona przez 

Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. Nasza parafia zaproszona jest do uczestnictwa w modlitwie  

w piątek od godz. 600 do 800 rano. Zachęcamy do licznego udziału. W WSD w Sandomierzu odbędą 

się w tym dniu uroczystości Jubileuszowe 200 – lecia istnienia Seminarium oraz inauguracja roku 

seminaryjnego. Z radością pragniemy poinformować, że przynależący do naszej parafii p. Kamil 

został przyjęty na pierwszy rok studiów przygotowujących do kapłaństwa w WSD w Sandomierzu.. 

Polecajmy go zatem w modlitwie, prosząc o  łaski potrzebne na drodze rodzącego się powołania.  

6. W piątek – 09.10. – wsp. bł. Wincentego Kadłubka, b. – Patrona naszej diecezji. O godz. 1500 

odbędzie się Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. O godz. 1730 nabożeństwo różańcowe                 

i Msza św. o Bożym Miłosierdziu.  

7. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XX Dzień Papieski pod hasłem: „Totus tuus”.                 
W tym dniu przeprowadzana będzie zbiórka do puszek na Fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest 

to także II niedziela miesiąca, stąd ofiary składane na tacę przeznaczone będą szczególnie na 

parafialne inwestycje.  

8. Zbliża się miesiąc listopad poświęcony szczególnej modlitwie za zmarłych. Na stoliku za 

ławkami wyłożone są kartki wypominkowe. Można je sobie zabrać i wypisane składać                          

w zakrystii lub na tacę. Tradycyjnie przez cały m-c listopad oraz na 12 Mszach w ciągu roku 

będziemy polecać naszych zmarłych Bożemu Miłosierdziu. Jak w poprzednich latach, możemy na 

kartce wypominkowej napisać dzień listopada, w którym chcemy, aby na nabożeństwie różańcowym 

wyczytać i modlić się za naszych zmarłych. 

9. Zachęcamy do udziału w akcji „Weź nakrętkę na różaniec”. Składać je można do pojemnika 

przy wejściu głównym. 

10. Katolicka TV Serbinów w pierwsze niedziele miesiąca emituje Koncert Życzeń, 

zainteresowanych tym programem zachęcamy do zapoznania się z ofertą znajdująca się na stronie: 

TV Serbinów.pl  

11. Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa koniecznych ze względu na trwającą epidemię. 

Prosimy o noszenie maseczek, dezynfekcję dłoni oraz przestrzeganie ustalonych reguł w trakcie 

przyjmowania Komunii Św. Przyjmujących Komunię św. na rękę, prosimy o składanie dłoni                       

w kształcie krzyża i spożywanie prawą dłonią oraz o zwracanie uwagi, aby Cząsteczki Ciała 

Pańskiego nie upadły na posadzkę.  

12. „Bóg zapłać” parafianom z bl. nr 1 przy Pl. 1000 – lecia za pełniony dyżur porządkowy i ofiarę 

50 zł. Pracowała jedna rodzina. Msza św. w ich intencji w środę  o godz. 700. W tym tygodniu 

prosimy o dyżur w świątyni parafian z bl. nr 2 przy Pl. 1000 - lecia. 

13. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej. 


