22 listopada 2020 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Rok A
PATRONALNE ŚWIETO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA
WPROWADZENIE: Codziennie modlimy się: „Przyjdź królestwo Twoje”.
Dzisiejsza uroczystość jest dla nas okazją, aby odpowiedzieć sobie na pytanie:
czy Chrystus jest Królem mojego życia, czy Jego królestwo ma szansę objawić
się we mnie i poprzez uczynki miłosierne rozszerzać się w świecie?
Pamiętajmy, że w Chrystusowym Królestwie największy jest ten, kto służy
innym w miłości. Dzisiejsza Uroczystość obchodzona jest w naszej Diecezji
jako Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza. Modlitwą obejmijmy wszystkich
naszych aspirantów, ministrantów i lektorów, aby tę zaszczytną służbę przy
ołtarzu spełniali zawsze radośnie, gorliwie i pobożnie. Módlmy się również
o dobre owoce V Synodu Diecezji Tarnowskiej z racji niedzieli synodalnej.
Ogłoszenia duszpasterskie:
 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00;

8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po południu Mszao

godz. 15.00. Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych
Rodzin.
 W dni powszednie w naszym Kościele Msze Św. rano o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 17.00 Wieczorem o
godz. 16.30 WYPOMINKI LISTOPADOWE zapraszam do modlitwy za zmarłych z naszych rodzin. W









piątek w Głobikówce Msza Św. o godz. 15.00, wypominki listopadowe o godz. 14.30
Kościół przed niedzielą jest podawany dezynfekcji i ozonowaniu, za co dziękuje Panom Strażakom z OSP.
Dzisiaj odwiedzą nas po domach przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej w ramach tzw. SKŁADKI
INWESTYCYJNEJ. Nie będą wchodzić do domów ze względów bezpieczeństwa. Ofiarę można wcześniej
przygotować i wręczyć. Zbierający będą chodzić w maseczkach i dezynfekować ręce. Przyjmijmy ich
życzliwie, bowiem zbierają pieniążki na nowe nagłośnienie w naszym Kościele. Prace przy wymianie
nagłośnienia i instalacji już trwają od czwartku, dlatego zależy nam na tej składce inwestycyjnej. Gdyby ktoś
bał się przyjąć przedstawicieli Rady Parafialnej może bezpośrednio wpłacić na konto parafialne Bank
Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Brzostku numer konta: 21 8589 0006 0080 0291 2262 0001.
Tytuł przelewu Imię i nazwisko, numer domu z dopiskiem - „składka inwestycyjna”.
W sobotę – przypada 11 rocznica konsekracji biskupiej Pasterza naszej diecezji –
Ks. Bpa Andrzeja Jeża. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach, by
pomodlić się za naszego Biskupa i za jego pasterską posługę w naszej diecezji.
W sobotę przypada Święto Andrzeja Apostoła. Zapraszam czcigodnych
solenizantów do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedziele rozpoczniemy w Kościele Adwent i nowy rok liturgiczny,
który będzie poświęcony Eucharystii. Już dziś zapraszam do udziału w
RORATACH, które będą codziennie o godz. 17.00 wszystkich parafian: starszych,
dorosłych, młodzież, kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, dzieci zwłaszcza
pierwszokomunijne z lampionami. W czasie rorat razem z dziećmi realizujemy
program Promyczka Dobra pt. „Tajemnica naszej wiary”. W pierwszym dniu rorat
dzieci otrzymują plansze, a potem zbierają naklejki. Program wymaga środków
audiowizualnych, współpracy dzieci i odwiedzania strony parafialnej. Zakupiłem
program dla 100 uczestniczących dzieci, dlatego nikomu nie braknie.
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Śp. +
Janina Wojnar; + Genowefa Wadas; + Barbara Jasik zd. Barys. Polecajmy zmarłych parafian miłosierdziu
Bożemu w naszych codziennych modlitwach.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o
czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Panu Stefanowi Żmuda,
Krzysztofowi Pieniądz, Janowi Grygiel z Córką Julką; Pani Elżbiecie Sepioł z
córką Zuzią i Alanem; Ewie Przewoźnik oraz ofiarę 100 zł na kwiaty i dekoracje
w kościele. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę
dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

Ogłoszenia Sołtysa Wsi Siedliska – Bogusz Pana
Bogdana Stanka
Sołtys wsi apeluje do właścicieli przyległych gruntów do dróg gminnych i
wewnętrznych o przegląd wszystkich drzew i krzewów rosnących wzdłuż
pasów drogowych i usunięcie gałęzi drzew zwieszających się na teren
pasów drogowych w tym jezdni dróg przyległych do tych posesji. Bowiem
zwisające gałęzie i konary drzew jak i rozrastające się krzewy powodują
uszkodzenia pojazdów, stwarzają zagrożenie dla użytkowników dróg,
ograniczają widoczność, zanieczyszczają jezdnię, przesłaniają znaki
drogowe oraz utrudniają przejazd pojazdów zwłaszcza podczas wichury i
gwałtownej niepogody.
Zgodnie z zapisem zawartym w kodeksie cywilnym w przypadkach
wyrządzenia szkody podmiotom trzecim w skutek braku pielęgnacji drzew
rosnących na prywatnej posesji przy drodze odpowiedzialność ponosi
właściciel nieruchomości na której te drzewa się znajdują.

