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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 z przed 2 

tys. lat, ale będziemy jego uczestnikami. Dzisiaj szopką, w której 

narodzi się Chrystus będzie nasz kościół, zaś żłóbkiem, na którym 

zostanie On złożony będzie ołtarz. 

Trzeba jednak, aby dzisiaj Chrystus nie tyle narodził się pośród 

nas, co w nas, dlatego w czasie Komunii Świętej przyjmując 

Chrystusa do naszych serc pozwólmy działać Bożej łasce, aby 

Jezus nieustannie rodził się w nas przez wzajemną miłość, zgodę, 

życzliwość i radość.  

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 NIEDZIELĘ ŚWIETEJ RODZINY DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – ŚWIĘTO ŚW. 

SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA. Msze Święte w tym dniu:  7.00; 8.15 

GŁOBIKÓWKA 9.30; suma o godz. 11.00 - CHRZTY; i Msza 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, z wiadomych względów nie będą chodzić po domach 

tylko zamiast tego będą zbierać ofiary do puszek na misje. Poprzez kolędę misyjną pomagamy dzieciom 

w Czadzie, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Republice Konga, Brazylii, Boliwii oraz 

Kazachstanie.  

 Na koniec zostawiłem podziękowania. A dziękuję z całego serca. Bo jak to mówiłem na roratach 

dzieciom wiele osób się trudziło z parafii i z poza parafii, aby na Święta w naszym Kościele pięknie 

było. Serdeczne podziękowania należą się Pani Barbarze Kordela z gustownie wykonane z nici 

bombki, gwiazdki i inne ozdoby choinkowe, to prawdziwe dzieła artystyczne. Dziękuję Paniom z 

Koła Gospodyń Wiejskich za bezinteresowne przygotowanie stroików pod kinkiety, a te 

podziękowania składam na ręce Pani Prezes Agnieszki Kumiega. Serdeczne podziękowania należą 

się Pani Anecie Czyż, która jak zawsze dba o gustowne dekoracje przy ołtarzach w naszym 

Kościele. Dziękuję Panom za pomoc przy rozstawianiu choinek, szopki, strojeniu i rozkładaniu 

oświetleń. Podziękowania złoże na ręce Pana sołtysa Bogdana Stanek, a on już przekaże tym, 

którzy pomagali. Dziękuję SŁUŻBIE KOŚCIELNEJ: Panu Organiście Andrzejowi Kieca  i Panu 

Kościelnemu Janowi Smoroń za ich posługę i pomoc w przeżywaniu liturgii świątecznej i rorat. 

Dziękuję kilku parafianom za życzenia świąteczne i coś do życzeń, wiejski chleb, swojskie wędliny. 

Niech Nowonarodzony Jezus darzy 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 Barbarze i Janowi Kordela; Marii Haptaś, Barbarze Kocół, Agacie Gąsior, 

Marii Wójcik oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie dziękuję osobom które 

przygotowywały Kościół do świąt w Głobikówce: Pani Paulina i Anna Jędrzejczyk, Stanisław Kurek, 

Kinga Kowalska; Pani Lucynie Kurek za wykonanie baniek z koronki, i Annie Proszowskiej za wykonanie 

Szopki. Panu Leśniczemu Andrzejowi Witek za choinkę do kościoła w Głobikówce. Niech Patronka Parafia 

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

 

 



 

Zapraszam do  naszej szopki parafialnej by podziękować Jezusowi, że przyszedł na świat, aby nas 

zbawić. Możemy przy szopce naszą modlitwę wyrazić słowami 

kolędy: „Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą. W 

dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą”. Boże 

Dziecię błogosław także nasze rodziny, aby panowała w nich zgoda 

i miłość, błogosław wszystkie nasze prace  i dobre zamiary i 

obdarz nas wszelką pomyślnością. Błogosław naszą parafię, byśmy 

w swoim Kościele zawsze czuli się jak u siebie w domu. 

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 przyjmijcie. 
 

 

 

 

 

 


