
25 grudzień 2022 – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Rok A 
                                  

Wprowadzenie: Od wigilijnego stołu z opłatkiem, wzorem 

betlejemskich pasterzy przyszliśmy do parafialnego Kościoła, aby 

przeżyć radość z narodzin Zbawiciela. W czasie tej Eucharystii nie 

będziemy jedynie wspominać historycznego wydarzenia, które 

miało miejsce ponad 2000 lat temu, ale będziemy jego 

uczestnikami. Dzisiaj szopką, w której narodzi się Chrystus będzie 

nasz kościół parafialny, zaś żłóbkiem, na którym zostanie On 

złożony będzie ołtarz. Trzeba jednak, aby dzisiaj Chrystus nie 

tyle narodził się pośród nas, co w nas, poprzez przyjętą 

Komunię Świętą oraz narodził się poprzez atmosferę radości, 

miłości, zgody i życzliwości w naszych rodzinach.   

Ofiary, które składamy dzisiaj na tacę są przeznaczone na 

ogrzewanie Kościoła, dlatego prosimy o ofiarność i solidarność w składanej ofierze. Niech składający 

ofiarę cieszą się szczególna opieką Siedliskiej Pani i łaską dobrego zdrowia. 

 

Ogłoszenia duszpasterskie:  

Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po południu 

Msza o godz. 15.00.  Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za zmarłych 

z naszych Rodzin.  Dzisiaj Uroczystość Bożego Narodzenia. Przez cały tydzień poprzez oktawę 

będziemy radować się z Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.  

 JUTRO W Poniedziałek  DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, 

PIERWSZEGO MĘCZENNIKA. Po Komunii poświęcenie owsa. Msze Święte w tym dniu tak 

jak w niedzielę:  7.00; 8.15 GŁOBIKÓWKA 9.30; suma o godz. 11.00; i Msza po 

południu o godz. 15.00.  W Święto Szczepana wspieramy duchowo przez modlitwę i 

materialnie przez ofiary składane na tacę Katolickie Uczelnie: KUL i PAT.  

 W Święto Św. Szczepana KOLĘDNICY MISYJNI, po każdej Mszy przedstawią scenkę z 

kolędy misyjnej, nie będą chodzić po domach tylko zamiast tego będą zbierać ofiary do puszek na 

misje przy Kościele. Referat misyjny w Tarnowie prosi o ofiarność na ten cel. Poprzez kolędę 

misyjną pomagamy dzieciom w Czadzie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, 

Republice Konga, Brazylii, Boliwii oraz Kazachstanie.  

 We wtorek Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty poświęcenie wina, którego będzie można 

w Kościele skosztować. 

 Natomiast W SOBOTĘ SYLWESTER I  ZAKOŃCZENIE ROKU KALENDARZOWEGO. 

Msza Święta dziękczynna  o godz. 15.00 z okolicznościowym kazaniem podsumowującym 

cały rok naszego życia parafialnego. Zapraszam wszystkich parafian. 

 W tym tygodniu od środy rozpoczniemy wizytę duszpasterską, zwaną kolędą. Szczegóły 

podam jutro w Święto Szczepana, drugi dzień świąt. 

 W przyszłą niedzielę  – PIERWSZY DZIEŃ NOWEGO ROKU 2023 W tym dniu przypada 

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki.  Msze Święte w  Nowy Rok w naszym Kościele tak jak 

w niedzielę. 7.00; 8.15 GŁOBIKÓWKA; 9.30; suma o godz. 11.00 oraz po południu 

Msza o godz. 15.00. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój.  

 Od 1 stycznia rozpoczniemy Msze Gregoriańskie, które powstały z intencji pogrzebowych: Śp. 

+ Zofii Zielińskiej; Śp. + Witolda Synowieckiego i w Głobikówce za Śp. + Stanisława Roczniaka 

 Na koniec zostawiłem podziękowania. A dziękuję z całego serca. Dziękując zawsze to będą powtarzać, 

że wiele osób się trudziło z parafii i z poza parafii, aby na Święta w naszym Kościele pięknie było.  A 

dziękuję za przygotowanie Kościoła do Świąt: Barbarze i Janowi Kordela (Pani Basi za gustowne i 

piękne bombki wykonane na szydełku), Bogdanowi i Halinie Stanek; Robertowi i Barbarze Gąsior; 

Adamowi Nowickiemu  i Karolowi; Danielowi Lechwar; Szczepanowi Jaje; Szymonowi Siedleckiemu; 

Jadwidze, Piotrkowi i Szymkowi Samborskim; Pawłowi i Julce Jarosz; Wiesławowi Zyguła; Natalii 

Szukała; Annie Grotkowskiej; Marii Wodzień; Agnieszce Czyż; Katarzynie Mirus; Janinie Mirus; 



Agnieszce Kumięga; Oli Przewoźnik; Szymonowi Maduzia; Patrycji Mazur; Emilii i Gabrielowi 

Wadas; Marysi Łazowskiej i Marii Nykiel. Dziękuję Paniom z KGW za stroiki pod kinkiety, choinkę i 

różne dobre rzeczy na świąteczny stół i to podziękowanie składam na ręce Pani Prezes Agnieszki 

Kumięga; dziękuję Pani Anecie Czyż za dekoracje do ołtarzy; dziękuje Panu Adamowi Jarosz i 

Adrianowi Drobek za piękną drewnianą choinkę do szopki. dziękuję Państwu Bożenie i Zbigniewowi 

Kudłacz za chleby i świąteczne wędliny; Panu Organiście Andrzejowi Kieca również za świąteczne 

wędliny 

 Dziękuję SŁUŻBIE KOŚCIELNEJ: Panu Organiście Andrzejowi Kieca  i Panu Kościelnemu 

Janowi Smoroń za ich posługę i pomoc w przygotowaniu Kościoła i w przeżywaniu liturgii 

świątecznej oraz rorat. 

 Dziękuję CHÓROWI PARAFIALNEMU za uświetnienie liturgii pasterki i Bożego 

Narodzenia pięknym śpiewem to są te cuda świąteczne, które się dzieją w naszej parafii. Niech 

Nowonarodzony Jezus darzy wszystkich swoim błogosławieństwem, łaską dobrego zdrowia i 

wszelką pomyślnością w życiu rodzinnym i zawodowym. 
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego 

otoczenia, a dziękuję Pani Bożenie Węgrzyn, Kazimierzowi Czyż; Beacie i Wiesławowi Chłopek; 

Sylwii Kret i Marii Wadas oraz ofiarę 250 zł oraz Panu Włodzimierzowi Niemiec i ofiarę 50 zł na 

potrzeby tego Kościoła. Serdecznie dziękuję osobom które przygotowywały Kościół do Świąt w 

Głobikówce: Rodzinie Pani Krystyny Chodór; Rodzinie Pani Bernadety Gąsior; Rodzinie Pani 

Bogusławy  Cieślik i Pani Barbarze Kalina. Dziękuję również Andrzejowi Witek za podarowanie 

żywej choinki; Pani Lucynie Kurek za podarowanie ozdób choinkowych wykonanych własnoręcznie; i 

mieszkańcom Głobikówki za zakupienie Aniołka i tła do szopki. Ofiary z mówiącego Aniołka będą 

przeznaczane na potrzeby Kościoła w Głobikówce. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

  Zapraszam do  naszej szopki parafialnej by pokłonić się Bożej Dziecinie. 

ŻYCZENIA ŚWIATECZNE 
        W tym radosnym świątecznym czasie, pragnę Wam Kochani parafianie i 

Waszym Rodzinom oraz wszystkim Gościom spędzającym święta w tej wspólnocie 

złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech Dobry Bóg, który do nas przychodzi w 

Nowonarodzonym, darzy zdrowiem, spokojem i radością, niech otacza obfitością 

swych łask. W świątecznym czasie szczególnie gorąco proszę o łaski dla tych, 

którzy są chorzy, samotni, których serca wypełnia lęk i niepewność jutra. Niech 

oni najmocniej doświadczają Bożej dobroci. 

         Niech radosne świętowanie zagoi rany, zakończy spory i kłótnie, i 

rozpocznie nowy, piękny czas w naszych rodzinnych relacjach. Tworząc w 

rodzinie, w sąsiedztwie, w parafii wspólnotę przyjaźni i miłości możemy każdego 

dnia doświadczać mądrości słów błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty: „zawsze 

ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest Boże 

Narodzenie”. Te moje życzenia zawieram w Chrystusowym błogosławieństwie, 

które na świętowanie w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół i gości teraz 

przyjmijcie. 
 


