4 października 2020 – XXVII Niedziela zwykła – Rok A
Wprowadzenie: Dzisiejsza przypowieść „O przewrotnych rolnikach”
ukazuje dwa oblicza Boga: ukazuje Boga jako cierpliwego Ojca i jako
sprawiedliwego Sędziego. My także jesteśmy dzierżawcami Bożej winnicy.
Tą winnicą jest nasze życie, zdrowie, talenty i zdolności. Również i od nas
Bóg spodziewa się owoców; również i do nas posyła swoje sługi i upomina
przez różne doświadczenia życiowe. Umiejmy wykorzystać dawane nam przez
Boga znaki i szanse. Nieustannie się nawracajmy, abyśmy na sądzie po
śmierci nie musieli doświadczyć Bożej sprawiedliwości jak przewrotni
rolnicy. Módlmy się również o umiłowanie modlitwy różańcowej dla
wszystkich parafian.
Ogłoszenia duszpasterskie:
 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00;

8.15 Głobikówka; 9.30;

suma o godz. 11.00 i 15.00. Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za
zmarłych z naszych Rodzin. Dzisiaj o 14.30 nabożeństwo różańcowe, zapraszam do wspólnej modlitwy
zwłaszcza tych, którzy nie mogą być w tygodniu.
 NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, codziennie o godz. 17.00 połączone z Komunią Świętą, i zaraz po










różańcu Msza Święta wieczorna, a w niedzielę o godz. 14.30. Na nabożeństwa różańcowe w dalszym
ciągu zapraszam wszystkich parafian, młodzież szkolną, kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz
dzieci szkolne, zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I Komunii, członków Żywego Różańca i Grup
Modlitewnych. Dzieci po każdym nabożeństwie otrzymują naklejki, z których na planszy składają tajemnice
różańcowe. Naklejki będą po każdym nabożeństwie rozdawać dziewczynki z DSM - u.
W tym tygodniu o prowadzenie modlitwy różańcowej proszeni są:
Poniedziałek – Róża Stefani Kozioł
Wtorek – Róża Jadwigi Węgrzyn
Środa – Dzieci klas III w ramach duchowego przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii
Czwartek – Grupa Modlitewna bł. Ks. Romana Sitki
Piątek – Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania z klasy VIII i VII
Sobota - Dziewczęca Służba Maryjna oraz Niedziela – LSO: Ministranci i Lektorzy
W Głobikówce w piątek o godz. 15.00 Nabożeństwo Różańcowe i Msza Święta.
W przyszłą niedzielę 11 października będziemy przeżywać kolejny dzień Papieski pod hasłem Totuu Tuus,
Cały Twój Maryjo W tym dniu poprzez ofiary składane do puszek budujemy papieżowi żywy pomnik, czyli
wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje stypendia dla zdolnej młodzieży, ale
pochodzącej z biednych i wielodzietnych rodzin. Okażmy wyobraźnie miłosierdzia i ofiarność, zwłaszcza, że
cel jest bardzo szlachetny. O przeprowadzenie tej kwesty proszę kandydatów do sakramentu Bierzmowania,
uczniów z klasy VII i VIII. Szczegóły podam w szkole.
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegła niedzielę w ramach tzw. składki inwestycyjnej. Wszystkie
rodziny wpisałem do Księgi Ofiarodawców naszej parafii. Złożyliście 20 960 zł Rodziny z Siedliska – Bogusz,
Smarżowej i z Bączałki oraz 4 180 zł Rodziny z Głobikówki i Kamionki. Wszystkich rodzin, które złożyło
ofiarę było 371, to jest 76 % wszystkich rodzin z parafii. Rodziny, które złożyły ofiarę zostały wpisane do
Księgi Ofiarodawców naszej parafii. Przedstawicielom Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej dziękuję za trud
chodzenia po domach a Rodzinom z parafii za życzliwe ich przyjęcie, ofiarność i solidarność w składanej
ofierze, W intencji ofiarodawców będziemy się modlić na nabożeństwach różańcowych. Niech Patronka
Parafii wstawiennictwem u Boga zamieni hojność i wrażliwość waszego serca na obfitość Bożego
błogosławieństwa w waszym życiu rodzinnym i zawodowym, łaskę zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.
W zakrystii u Pana Kościelnego do nabycia Kalendarze Rolnicze i prasa. Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy
w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, kwiaty do ołtarzy, a dziękuję
Pani Barbara Kordela, Barbara Kocół, Wojciech Gąsior, syn Wiktor, Maria Wójcik, Maria Haptaś oraz
ofiarę 100 zł. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze
w swojej opiece.

