17 stycznia 2021 – II NIEDZIELA ZWYKŁA – Rok B
Wprowadzenie: Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że
otrzymanej wiary nie można zachowywać tylko dla siebie, ale
należy się nią dzielić z innymi. Widzimy, jak najpierw Jan
Chrzciciel przyprowadza do Jezusa swoich uczniów, a potem
Andrzej przyprowadza do Jezusa swego brata Szymona Piotra. Ci,
którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła potwierdzają, że
wiara umacnia się wtedy, gdy jest przekazywana innym. A zatem
czy umiemy jak bohaterowie dzisiejszej Ewangelii dzielić się
wiarą? Czy staramy się jak Apostoł Andrzej, przyprowadzać
innych do Jezusa, zwłaszcza przykładem wzorowego
chrześcijańskiego życia oraz łaską Bożą wyproszoną na modlitwie
za ludzi szczerze poszukujących prawdziwego Boga. Jaki przykład
wiary dajemy dzieciom i młodzieży? Módlmy się dzisiaj byśmy
wiarę nie tylko wyznawali ustami, ale swoim codziennym życiem.
Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00;

8.15 Głobikówka; 9.30;

suma o godz. 11.00. po południu Msza o godz. 13.00 i 15.00.
 OD SOBOTY TRWA W PARAFII KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA, zwaną potocznie kursem
przygotowującym do zawarcia sakramentu małżeństwa. Przypominam, że tej katechizacji przedmałżeńskiej może
uczestniczyć młodzież po bierzmowaniu. Spotkania i konferencje odbywają się w soboty po wieczornej Mszy
ok. godz. 17.30 i w niedziele po Mszy popołudniowej (15.00) czyli o godz. 16.00.
 Od poniedziałku, czyli od jutra rozpoczniemy Msze Kolędowe z błogosławieństwem dla poszczególnych
Rodzin parafii. W każdym dniu zapraszamy przedstawicieli rodzin z innych przysiółków parafii.
 I tak w poniedziałek na godz. 17.00 zapraszamy przedstawicieli rodzin z Bączałki, Smarżowej od
Ośrodka Zdrowia do P. Zięby, Kopalin Smarżowskich i z Grudnej Dolnej;
 Na wtorek na godz. 17.00 zapraszamy przedstawicieli Rodzin z Smarżowej, a konkretnie z Polesia
Smarżowskiego, od P. Synowiec do P. Konicy, oraz od P. Wołowiec za rzeką do Szkoły;
 Na środę na godz. 17.00 zapraszamy przedstawicieli rodzin z Siedliska - Bogusz/ Smarżowa czyli
Kamionki; Siedliska - Bogusz/ Smarżowa czyli Zagórze; Siedliska – Bogusz/ Smarżowa od Kościoła do
P. Węgrzyn; oraz Siedliska - Bogusz Rędzinki i Dzioły;
 Na czwartek na godz. 17.00 zapraszamy przedstawicieli Rodzin z Siedliska – Bogusz Stawki i Kopaliny
Siedliskie; Siedliska – Bogusz Domy za rzeką od P. Szczepkowicz; oraz Siedliska – Bogusz od Pomnika
P. Niemiec do Koscioła;
 Na piątek na godz. 15.00 do Kościoła w Głobikówce zapraszamy przedstawicieli Rodzin z Głobikówki
od. P. Konsur do P. Wołowiec oraz od P. Wicek do P. Jędrzejczyk;
 Na sobotę na godz. 17.00 zapraszamy przedstawicieli Rodzin Doły nad plebanią, Dom Nauczyciela,
Kmiecie i domy pod Lasem, Przymiarki i Huta oraz domy od Dworu do P. Czyż.
 Tak jak już ogłaszałem w intencji tych Rodzin będzie Msza Święta z okolicznościowym kazaniem, po mszy
przed Najświętszym Sakramentem będziemy modlić się o błogosławieństwo dla Rodziny za wstawiennictwem
Patronki Parafii, potem przedstawiciel każdej Rodziny podchodzi do ołtarza i zabiera obrazek z modlitwa
błogosławieństwa Rodziny i buteleczkę wody święconej, by odmówić ja po przyjściu do domu i dokonać obrzędu
pokropienia
 W CZWARTEK PRZYPADA DZIEŃ BABCI, A W PIĄTEK DZIEŃ DZIADKA. Wszystkim
Czcigodnym Seniorom: Babciom i Dziadkom z okazji ich święta życzymy wszelkiej pomyślności, obfitości
Bożego błogosławieństwa i łaski dobrego zdrowia na pogodne przeżywanie jesieni życia.
 W Sobotę o godz. 10.00 spotkanie DSM na plebanii.

 W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Dzień Solidarności z Chorwacją, KEP zachęca do wsparcia
modlitewnego i finansowego poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w tym kraju. 29 grudnia 2020 i
6 stycznia 2021 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Zginęło siedem
osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową.
 W obliczu tego wydarzenia Caritas Chorwacji zwróciła się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o
pomoc. Dlatego w najbliższą niedzielę ofiary składane do puszek przy wyjściu z Kościoła będą
przeznaczone na ten cel.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach Bogusz, a dziękuję Pani Krystynie Synowieckiej, Marii i Mieczysławowi Juszkiewicz Nowak, Marii Nykiel i
Barbarze Gąsior oraz ofiarę 80 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie
Bóg zapłać także tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w
Głobikówce, a dziękuję Pani Danucie Wołowiec i Alicji Okrzejskiej.
Dziękuję Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek za pomoc przy odgarnianiu
śniegu wokół Kościoła i na parkingu, dziękuję także za załatwienie i
przygotowanie betonowego słupa. Dziękuję Strażakom z OSP za
wczorajszą dezynfekcję naszego Kościoła. Niech Patronka Parafia
wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze
w swojej opiece.

