
4 grudnia 2022 - II NIEDZIELA  ADWENTU –  Rok A 

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 o godz. 16.00 spotkanie ze ŚW. MIKOŁAJEM dla LSO; DSM, Służby Kościelnej i chętnych 

dzieci. 

 Przypominam, że w naszym Kościele R O R A T Y 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: 

tutaj muszę pochwalić dzieci, i podziękować ich Rodzicom, bo jest bardzo dobrze 

wręcz idealnie, mamy ponad setkę dzieci bo tyle rozdałem paszportów pielgrzyma. 

Natomiast udział starszych i dorosłych pozostawia wiele do życzenia. 

 W czwartek przypada piękna Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP;  do 

niedawna była to uroczystość obowiązkowa. W tym dniu przed południem w naszym 

Kościele Msze Święte tak jak w niedzielę, 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 

natomiast po południu roraty wyjątkowo o godz. 16.00, a więc godzinę wcześniej 

ze względu na Koncert Charytatywny w Szkole w Siedliskach. 

 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 i 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.  

 W czwartek o godz. 15.30  RÓŻANIEC ZA DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE w Siedliskach, a w 

piątek o godz. 15.00 w Głobikówce 

 Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz organizuje KONCERT CHARYTATYWNY, który odbędzie 

się 8 grudnia 2022 roku o godzinie 17 00 w budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz. 



Ponieważ cel jest bardzo szlachetny serdecznie zachęcam  parafian do licznego udziału w tym koncercie. 

Dochód z koncertu przeznaczymy w tym roku na leczenie trójki dzieci z terenu gminy Brzostek. Koncert 

organizuje Pani mgr Barbara Wojdyła - opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu.  

 W przyszłą niedzielę spotkanie NOWEJ RADY PARAFIALNEJ na plebanii o godz. 16.00, czyli po 

Mszy popołudniowej. Zapraszam. 

 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 10 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, jak już tłumaczyłem przy ich nabywaniu to forma wdzięczności za posługę Pana 

Organisty i częściowo pana Kościelnego w naszym Kościele. Minimalna ofiara to 30 zł od rodziny. Przy 

nabywaniu opłatków wpisujemy się na listę w zakrystii. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie 

troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję 

Pani Halinie i Marysi Łazowskiej; Urszuli Czyż; Anecie Czyż, 

Beacie Boroń, i Panu Stanisławowi Augustyn  oraz ofiarę 250 zł na 

dekoracje w kościele. Dziękuję tym, którzy dbali o czystość Kościoła 

w Głobikówce Pani Ewie Szela i Barbarze Wicek. Niech Patronka 

Parafii wyprasza wszystkim Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego 

zdrowia, i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 


