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WPROWADZENIE: Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna nowy 

rok liturgiczny. Rozpoczyna się nowy czas w którym jeszcze raz 

będziemy szli tą samą drogą Adwentu,  Okresu Bożego Narodzenia, 

okresu zwykłego, okresu Wielkiego Postu, Wielkanocy, różnych świat  i 

uroczystości, aby osiągnąć zbawienie, które uobecnia się w liturgii.  

Mimo że Adwent trwa tylko 24 dni i cztery niedziele, to jednak 

musimy pamiętać, że całe nasze życie jest jednym wielkim adwentem, 

czyli oczekiwaniem na spotkanie z Bogiem w wieczności, w chwili 

naszej śmierci. Dlatego Jezus zaleca nam czuwanie. A czuwać to 

właściwie kochać Boga, siebie i bliźniego. Módlmy się o dobre owoce 

adwentu i liczny udział w Roratach dla wszystkich parafian. 

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.  

 W dni powszednie w naszym Kościele Msze Św. rano o godz. 6.30 i wieczorem RORATY o 

godz. 17.00 do udziału w których zapraszam wszystkich parafian: starszych, 

dorosłych, młodzież, zwłaszcza kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, dzieci 

szkolne, zwłaszcza przygotowujące się do I Komunii.  Nikt nam nie da 

gwarancji, czy otrzymamy szansę kolejnego adwentu, dlatego starajmy się 

dobrze przeżyć tegoroczny adwent przez uczestnictwo w roratach. Każdego 

dnia dzieci uczestniczące w roratach, będą towarzyszyć swoim rówieśnikom, Maćkowi 

i Jadzi, którzy w tym roku włączają się w działalność grup działających przy parafii i 

dowiadują się co robić, aby jeszcze lepiej uczestniczyć we Mszy świętej – 

WIELKIEJ TAJEMNICY NASZEJ WIARY. Na każdy dzień przygotowane są 

specjalne opowiadania. Codziennie dzieci otrzymają naklejkę, która będzie 

przypominała poszczególne elementy wystroju każdej świątyni. 

 W GŁOBIKÓWCE RORATY I MSZA ŚWIĘTA W PIĄTEK O GODZ. 15.00, pół godziny 

wcześniej okazja do spowiedzi z okazji I piątku miesiąca. 

 W niedzielę 6 grudnia o godz. 16.00 zapraszam NA SPOTKANIE ZE ŚW. 

MIKOŁAJEM dziewczynki z Dziewczęcej Służby Maryjnej; chłopców z 

Liturgicznej Służby Ołtarza, Służbę Kościelną. Moja prośba do chłopców 

LSO i dziewczynek z DSM, aby wszyscy przyszli bo Św. Mikołaj trochę się 

natrudził, by przygotować dla nich paczki. Największą radość sprawią Św. 

Mikołajowi, kiedy przyjdą.  

 Jak co roku rozprowadzamy ŚWIECE WIGILIJNE CARITASU. 

Zakupienie świecy to ofiara, dzięki której pomagamy chorym dzieciom i 

wspieramy różne akcje charytatywne Caritasu. Taką świece można postawić 

na wigilijnym stole jak symbol wrażliwości naszego serca  lub zanieść na 

groby jako uczynek miłosierdzia ofiarowany w intencji zmarłego. Nasza 

parafia otrzymała 200 świec małych i pięć dużych. Ni możemy ich zwrócić. Minimalna cena świecy 

małej to 5 zł a dużej to 12 zł. Świece rozprowadzają ministranci i lektorzy po mszy niedzielnej i po 

roratach. 

 W tym tygodniu przypada Pierwszy czwarte, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca grudnia. 

Okazja do spowiedzi pół godziny przed wszystkimi Mszami przez cały tydzień. I piątek to DZIEŃ 



MISYJNY parafii, wspieramy duchowo przez modlitwę i materialnie przez składane na tacę ofiary 

dzieło Misyjne Kościoła. W I Sobotę zmiana Tajemnic Różańcowych. Róże Różańcowe i Zelatorów 

zapraszam w sobotę na RORATY.  

 W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w tym 

dniu  zbierane są ofiary do puszek na tzw. Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie. 

 Dzisiaj na Mszy o godz. 7.00 pobłogosławiłem opłatki na stół wigilijny, którymi będziemy się dzielić i 

składać nawzajem życzenia w gronie rodziny i przyjaciół. Można je nabywać w zakrystii u Pana 

kościelnego. Ofiary, które składamy przy ich nabywaniu to forma wdzięczności za posługę Pana 

Organisty w naszym Kościele. W tym roku podzielimy je na połowę dla ustępującego organisty Pana 

Jana Rolaka i nowego Pana Andrzeja Kieca. Składamy ofiarę 20 zł od rodziny i wpisujemy się na listę 

w zakrystii. 
 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach składki inwestycyjnej na nagłośnienie Kościoła w 

ubiegłą niedzielę i życzliwe przyjęcie przedstawicieli Rady Parafialnej. Zebraliście 19380 zł (Siedliska 

– Bogusz, Smarżowa i Bączałka) i 3860 zł (Głobikówka). W intencji wszystkich ofiarodawców 

będziemy się modlić w czasie RORAT. 
 Serdecznie dziękuję Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek, który pomógł mi wykonać gustowny 

metalowy stelaż pod wieniec adwentowy, co widać na załączonym obrazku. Dziękuję również za 

starania i przygotowanie wniosku by uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew wokół Kościoła. Panu 

Rafałowi Niemiec dziękuję za to, że stara się uzyskać jak najlepsze dotacje na remont wielkich drzwi 

w naszym Kościele. Dziękuję Pani Anecie Czyż, która kilka godzin wykonywała dekoracje adwentową. 

Panom Strażakom z OSP dziękuję za wczorajszą dezynfekcje naszego Kościoła. Dziękuję Panom 

Sołtysom z Siedliska – Bogusz, Smarżowej, Bączałki i Głobikówki  za poświęcony czas na spotkania i 

cenne sugestie. Niech Patronka parafii wyprasza wszystkim łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w 

swojej opiece 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do 

wieczności: Śp. + Izabela Chodór i Śp. + Andrzej Kopacz. 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 

Katarzynie Zastawny, Marcie Gizara, Bożenie Wołowiec, Teresie 

Surdel i Grażynie Strączekoraz ofiarę 100 zł na kwiaty i dekoracje w 

kościele. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, 

łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 
 

 


