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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. Ten nasz osobisty adwent 

zakończy się w chwili naszej śmierci. Dlatego Jezus zaleca nam 

czuwanie. A czuwać to otwierać się na Bożą łaskę poprzez modlitwę, 

sakramenty; czuwać to walczyć ze swoimi nałogami i złymi 

przyzwyczajeniami; czuwać to także otwierać swoje serce na 

potrzeby najbiedniejszych. I Adwent który dzisiaj rozpoczynamy da 

nam wiele okazji do takiego właśnie czuwania. Módlmy się zatem 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.  Przypominam, że w sobotę o godz. 17.00 Msza Święta już z niedzieli. Piętnaście minut 

przed każdą Mszą Świętą wypominki roczne i modlitwy za zmarłych z naszych Rodzin.  

 Od jutra rozpoczynamy w naszym Kościele R O R A T Y, które będą codziennie od poniedziałku do piątku 

wieczorem o godz. 17.00 Ponieważ w naszym Kościele w sobotę mamy już Mszę z 

niedzieli, więc roraty są do piątku. Do udziału w RORATACH zapraszam wszystkich 

parafian: starszych, dorosłych, młodzież, zwłaszcza kandydatów do Sakramentu 

Bierzmowania, dzieci szkolne, zwłaszcza przygotowujące się do I Komunii.  Nikt nam 

nie da nam gwarancji, czy otrzymamy szansę kolejnego adwentu, dlatego starajmy się 

dobrze przeżyć tegoroczny adwent przez uczestnictwo w roratach. Jak już mówiłem w 

ubiegłą niedzielę z dziećmi na roratach będziemy realizować program Promyczka 

Dobra Rodzinne Pielgrzymowanie. Szczegóły na stronie internetowej naszej parafii. 

Codziennie będę publikował temat dnia, intencje modlitwy i refleksje adwentową. Prośba 

do dzieci by sprawdzały stronę internetową parafii, bo to ma ich przygotować do 

aktywnego uczestnictwa w roratach i dialogu w czasie kazania adwentowego. 

 W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIĄCA GRUDNIA. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny 

przed Mszami. Prośba do dzieci z klasy IV, które praktykują pierwsze piątki,  by skorzystały ze spowiedzi 

w środę. I piątek to DZIEŃ MISYJNY parafii, wspieramy duchowo przez modlitwę i materialnie przez 

składane na tacę ofiary dzieło Misyjne Kościoła.  

 I SOBOTA MIESIACA TO ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH: ZELATORÓW I CZŁONKÓW 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA zapraszam na roraty w sobotę. Różaniec w intencji dobrze przeżytego adwentu dla 

parafian zamiast Godzinek poprowadzi  Róża Pani Bogusławy Solak. Po nim Msza Święta w intencji 

członkiń  tej Róży i ich Rodzin. 

 Jutro przypada rocznica święceń biskupich Pasterza naszej diecezji J.E. Ks. Bpa 

Andrzeja Jeża, pamiętajmy o modlitwie w Jego intencji. 

 W przyszłą NIEDZIELĘ 4 GRUDNIA zapraszam NA SPOTKANIE ZE ŚW. 

MIKOŁAJEM o godz. 16.00: dziewczynki z Dziewczęcej Służby Maryjnej; 

chłopców z Liturgicznej Służby Ołtarza aspirantów, ministrantów, lektorów, 

Służbę Kościelną orz dzieci z klas III przygotowujące się do I Komunii. Moja 

prośba do chłopców LSO i dziewczynek z DSM, aby wszyscy przyszli bo Św. 

Mikołaj trochę się natrudził, by przygotować dla nich prezenty. Największą 

radość sprawią Św. Mikołajowi, kiedy przyjdą. Gdyby ktoś z Rodziców chciał, 

aby Św. Mikołaj wręczył ich dziecku prezent, wystarczy podpisany przynieść 



do Kościoła. 

 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 250 świec. Ni możemy ich zwrócić. 

Minimalna cena świecy małej to 10 zł. Jest kilka dużych po 20 zł. Świece nabywamy w niedzielę i  po 

roratach u Pana Kościelnego  w zakrystii. 

 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 I CZĘSCIOWO PANA KOSCIELNEGO W 

NASZYM KOŚCIELE. Minimalna ofiara w tym roku od rodziny to 30 zł. Przy nabyciu opłatków 

wpisujemy się na listę w zakrystii. Sprawdzałem listy z tamtych lat, i coś ponad 50 % rodzin parafii nabyło 

te opłatki. Natomiast wszyscy chcą, aby oprawa liturgii była w naszym Kościele bardzo okazała, zwłaszcza 

na pogrzebach, ślubach, chrztach i przy wielu innych okazjach. Tutaj jest taka prosta zasada: nie tylko 

trzeba tego chcieć, ale trzeba się o to postarać nabywając opłatki na stół wigilijny.  

 Od środy rozpoczniemy Msze Gregoriańskie za Śp. + Marię Godek  i Śp. + Józefę Czernik, która powstała 

z intencji pogrzebowych. Grafiki gregorianek do odebrania w zakrystii u Pana kościelnego. 

 Dziękuję Pani Anecie Czyż, za dekoracje adwentową.  

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła, a dziękuję 

Pani Zofia Krawiec; Małgorzata Piękoś; Lucyna Wlaź; Małgorzata Rachwał – Książek  oraz ofiarę 200 zł 

na kwiaty i dekoracje w kościele. Z góry dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które wyraziły chęć 

wykonania stroików do Kościoła na Święta i to podziękowanie składam na ręce Pani Prezes Agnieszki 

Kumiega.  

 Dziękuję tym, którzy dbali o czystość Kościoła w Głobikówce 

Pani Elżbiecie Papier i Dorocie Rytter – Sobczyk oraz ofiarę 100 zł na 

potrzeby Koscioła w Głobikówce; oraz dziękujemy 

DZIEWCZYNKOM Z DSM ZA ZAKUPIENIE 4 ŚWIEC do wieńca i 

dekoracji adwentowej. Niech MB Wspomożycielka Wiernych 

Patronka tego Kościoła wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę 

dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 
 

 

 

 


