21 listopada 2021 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Rok B
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 Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
dla tych którzy dzisiaj odpowiadają na apel Episkopatu Polski i złożą
ofiarę do puszki na pomoc dla parafii, które przyjmują migrantów.
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 przy wyjściu z Kościoła odpowiadając na apel Episkopatu Polski
składamy OFIARY DO PUSZEK jako pomoc dla parafii, które przyjmują migrantów.
 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 Głobikówce codziennie Msza Św. o godz. 15.30, a wypominki listopadowe o godz.

15.00 Przy tej okazji chcę podziękować tym, którzy przychodzą codziennie, aby modlić się za zmarłych
poprzez wypominki listopadowe.
 W środę o godz. 17.00 listopadowe spotkanie formacyjne dla kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania z klas VII i VIII. Obecność obowiązkowa. Natomiast w piątek o godz. 17.00 spotkanie
formacyjne dla dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii. Zapraszam także rodziców.
 W przyszłą niedzielę – przypada 12 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 przyszłą niedziele rozpoczniemy w Kościele Adwent i nowy rok liturgiczny. W czasie tegorocznych
rorat realizując program PROMYCZKA DOBRA razem z
dziećmi będziemy budować żywy Kościół, korzystając ze wskazówek
świętych i błogosławionych, na których zwraca nam szczególną uwagę
papież Franciszek. Codziennie dzieci oglądają w Kościele materiał video
i poznają przygody Martyny, Dawida i wujka Andrzeja, jezuity. W
pierwszym dniu rorat dzieci otrzymują planszę, a w kolejne
roraty naklejki. Najważniejszy jednak jest udział w roratach. Dzieci
przeżyją wspaniałą przygodę poznając czym tak naprawdę jest Kościół
Jezusa. Dlatego już dziś zapraszam do udziału w RORATACH, które
będą codziennie o godz. 17.00 wszystkich parafian, a zwłaszcza dzieci
szkolne z LAMPIONAMI, dzieci przygotowujące się do I Komunii;
młodzież, a zwłaszcza kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
Prośba do Rodziców by ze swoimi dziećmi przedyskutowali ich udział w
roratach. Doświadczenie ubiegłego roku pokazuje, że jeśli dla rodziców
jest to ważne, to dzieci bardzo chętnie uczestniczą w roratach.
 Odpowiadając na apel Biskupa Tarnowskiego, chcemy się właczyć w tą
SZTAFETĘ MODLITEWNĄ W INTENCJI NASZEJ OJCZYZNY. Po Komunii w ramach
dziękczynienia po Mszy wieczornej będziemy oddmawiać Litanię do Św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski
i modlitwę w intencji Ojczyzny. Pani Grażyna Gulis może sprezentować obrazek świetego z tymi
modlitwami osobom, które chcą codziennie modlić się za Ojczyznę.

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Śp. + Zofia Szafran; Śp. +
Józef Jędrzejczyk. 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 Pani Janinie Kurek; Annie i Zosi Kumorek; Bożenie Markiewicz; Marii
Markiewicz i Wandzie Niemiec oraz ofiarę 100 zł na kwiaty i dekoracje w kościele. Prośba do następnej
grupy, by skontaktować się z Panią Anetą Czyż w celu wykonania WIEŃCA ADWENTOWEGO do
stelarza. Który wykonaliśmy w ubiegłym roku. Już powoli możemy myśleć o stroikach pod kinkiety na
Święta Bożego Narodzenia. Myślę, ze jak zjednoczą siły Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich i Rodzice Małych Boguszan, to nie będzie z tym
większego problemu. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

