II NIEDZIELA ADWENTU – 5 grudnia 2021 – Rok C
WPROWADZENIE: II Niedziela Adwentu wzywa nas do aktywności i działania. Mamy za radą Św. Jana
Chrzciciela przygotować drogę i wyprostować ścieżki naszego życia dla Pana, który nadchodzi. Mamy zejść z drogi
zła, grzechu i kłamstwa, bo ta droga prowadzi do śmierci wiecznej i
wejść na drogę miłosci, prawdy i dobra, bo tylko na tej drodze
osiągniemy cel naszego życia czyli niebo. Pierwszym krokiem na
drodze naszego adwentowego nawrócenia powinien być solidny
rachunek sumienia, abyśmy mogli zobaczyć siebie w całej prawdzie i
wiedzieli co mamy wyprostować czyli z czego się nawrócić. Módlmy
się zatem za wszystkie rodziny z parafii, aby przygotowując do świąt
zewnętrznie nie zapomniały o przygotowaniu wewnętrznym, a więc
spowiedzi adwentowej i atmosfery zgody, życzliwości oraz miłości w
swoich domach.

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 składamy ofiary do puszek na
FUNDUSZ POMOCY KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE.
 Dzisiaj pogrzeb Śp. + Witolda Synowieckiego ze Smarżowej o godz. 13.00
Różaniec za zmarłego, a o godz. 12.45. Polecajmy zmarłego parafianina
miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach.
 Dzisiaj o godz. 16.00 SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM dla LSO, DSM,
Dzieci przygotowujących się do I Komunii, Służby Kościelnej i Dzieci,
których rodzicie wyrazili taką chęć.
 Przypominam, że RORATY w naszym Kościele
codziennie wieczorem o godz. 17.00. W czasie rorat
realizujemy Program PROMYCZKA DOBRA –
BUDUJEMY ŻYWY KOŚCIÓŁ. Gdy idzie o udział dzieci to jest bardzo dobrze, bo
poszły wszystkie plansze. Natomiast udział starszych i dorosłych w roratach pozostawia
wiele do życzenia. Zapraszam do przystępowania do spowiedzi świętej przez cały
Adwent, gdyż nie będzie możliwe zorganizowanie spowiedzi w okresie przedświątecznym
z udziałem spowiedników z Dekanatu. Przypominam, że w naszym Kościele okazja do
spowiedzi jest codziennie rano i wieczorem półgodziny przed Mszą. Nie odkładajmy
spowiedzi na ostatnie dni.
 W Głobikówce Msza w Środę w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia o 8.15, a w piątek o godz. 15.00.
 W środę przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP do niedawna była to uroczystość
obowiązkowa. W tym dniu w naszym Kościele Msze Święte według porządku świątecznego czyli o godz.

7.00, 9.30 suma o godz. 11.00, tak by od godz. 12.00 do 13.00 rozpocząć tzw. GODZINĘ
ŁASKI i po południu RORATY jak zawsze o godz. 17.00. Na roratach UROCZYSTE PRZYJĘCIE
NOWYCH DZIEWCZYNEK DO DSM. Przy tej okazji składam podziękowanie Animatorce Natalii
Kaczmarczyk za całoroczną formacje i prowadzenie DSM – u w naszej parafii.
 GODZINA ŁASKI: Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r.,
włoskiej pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego
roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej
godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe poruszone łaską
Bożą znów staną się wierne i miłujące Boga. Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się
modlić za bliźnich”. Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle “wiele łask dla duszy i ciała”.
Prośba do chętnych pań i panów z naszych Róż Różańcowych, Grup Modlitewnych aby w środę o godzinie

12.00 przed Najświętszym Sakramentem w Kościele odmówić różaniec za parafię o owocne przeżycie
Adwentu oraz koronkę do Miłosierdzia Bożego za zatwardziałych grzeszników prosząc dla nich o łaskę
nawrócenia. Zgłosiły się już Panie, które tą adorację poprowadzą i zapraszają parafian do wspólnej
modlitwy.
 Jak co roku rozprowadzamy ŚWIECE WIGILIJNE CARITASU. Zakupienie świecy to ofiara, dzięki
której pomagamy chorym dzieciom i wspieramy różne akcje charytatywne Caritasu. Minimalna cena
świecy to 7 zł Świece nabywamy u Pana Kościelnego w zakrystii.
 W ubiegła niedzielę 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. Minimalna ofiara to 20 zł od rodziny i wpisujemy się na listę w zakrystii.
 Zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa Ordynariusza dotyczącym Wizyty Duszpasterskiej w Diecezji
Tarnowskiej w związku wciąż panującą pandemią COVID-19 w trosce o zdrowie wiernych i duszpasterzy
błogosławieństwo kolędowe będzie miało formę zaproszenia do udziału we Mszy Kolędowej dla rodzin z
poszczególnych rejonów parafii. Msza Święta powinna być ofiarowana w intencji zaproszonych rodzin i jej
domowników. Należy zaangażować rodziny do udziału w liturgii: czytań mszalnych, śpiewu psalmu,
modlitwy wiernych oraz wygłosić kazanie okolicznościowe w którym z pasterską troską zostaną poruszone
tematy dotyczące życia religijnego danej parafii. Na zakończenie tej Mszy święci się wodę, którą
przedstawiciele poszczególnych rodzin zabierają do domu wraz z przygotowaną modlitwą kolędową aby
dokonać w domu obrzędu poświęcenia i odmówienia modlitwy błogosławieństwa dla domu i rodziny. W
tym roku chcemy uaktualnić kartotekę parafialną stąd przedstawiciele Rady Parafialnej wcześniej wręczą
nam karty, które należy uzupełnić według wzoru, który opublikuje na stronie parafialnej i przynieść na tą
Msze Kolędową.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy pracowali przy parkingu albo przy cięciu dębów na deski w piątek i
sobotę. A dziękuję Panom: Sołtysowi Panu Bogdanowi Stanek, który w każdym dniu wszystkim
koordynuje, pracuje na koparce, i podejmuje wiele innych inicjatyw dla dobra naszej parafii, ponadto
dziękuję Panom: Józefowi Kumiega, Zdzisławowi Kmiecik, Janowi Kordela, Pawłowi Rogowskiemu,
Edwardowi Angielskiemu, Romanowi Wołowiec, Bogdanowi Czapla, Janowi Szczepkowicz; Janowi
Kmiecikowi, Stanisławowi Mirus, Dariuszowi Zdziarskiemu, Jerzemu Łukasikowi. Jeśli, ktoś jest
wyznaczony i go nie ma, to dobrze by było zadzwonić i podać powód swojej nieobecności. Tutaj chcę
pochwalić Panią Marię Rogowską, która przyszła i postarała się o zastępstwo za Pana Edwarda
Angielskiego, i wszystko załatwiła tak jak trzeba. Jak to mówimy „dla chcącego nic trudnego”.
 Na przyszły tydzień dalej według kolejki prosimy mężczyzn z Bączałki do pracy przy parkingu, lub przy
cięciu dębów na deski. Na poniedziałek sześciu mężczyzn: Pan Stanisław Łukasik; Tomasz Kudłacz;
Stanisław Samborski; Władysław Samborski, Adam Dziadura; Damian Kopacz. Na wtorek sześciu
mężczyzn: Pan Zbigniew Kania; Jacek Dachowski; Józef Lorek; Adam Kopala; Józef Wielgus; Józef
Wołowiec. Na środę sześciu mężczyzn: Pan Adam Orkisz; ; Bogdan Czachara; Andrzej Nowicki; Grzegorz
Kurcz; Jan Kumiega; Tadeusz Kieca. Na czwartek sześciu mężczyzn: Mariusz Blicharz; Józef Mirus; Józef
Górka; Sławomir Betlej; Józef Wołowiec; Jan Chajec. I na piątek sześciu mężczyzn z Smarżowej Kopaliny: Tomasz Myszkowski; Kazimierz Augustyn; Stanisław Wołowiec; Władysław Kolano; Kazimierz
Chwał; Krystian Czernik
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się
o czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Halina
Urzędowska, Janusz Urzędowski, Wanda Stachowska; Elżbieta
Siarkowska; Józefa Straciło oraz ofiarę 100 zł na kwiaty i dekoracje w
kościele. Dziękuję tym, którzy dbali o czystość Kościoła w Głobikówce
Pani Grażynie Gulis i Beacie Wodzisz. Niech Patronka Parafii wyprasza
wszystkim Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia, i ma zawsze w
swojej opiece.

