13 grudzień 2020 – III Niedziela Adwentu „GAUDETE” – Rok B
Wprowadzenie: Gaudete, to łacińska nazwa III Niedzieli Adwentu.
Słowo to jest wezwaniem do radości. Powodem tej radości jest prawda, że
Bóg nas kocha i pragnie naszego zbawienia, że posyła swojego Syna, by
zamieszkać między nami i stać się naszym bratem. Będziemy tą prawdę
uroczyście świętować w liturgii za jedenaście dni poprzez Boże Narodzenie.
Dzisiejsza niedziela jest także wezwaniem do przygotowania swojego serca
na nadchodzące święta. „Jezus narodził się w żłobie, biada jeśli nie narodzi
się w Tobie!” – pisał kiedyś Adam Mickiewicz. Módlmy się by Bóg
rzeczywiście narodził się w nas poprzez dobrą spowiedź adwentową i
między nami przez miłość, zgodę i życzliwość.

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.
 Przypominam, że dni powszednie w naszym Kościele Msze Św. rano o godz. 6.30 i wieczorem
RORATY o godz. 17.00. Razem z dziećmi realizujemy Program PROMYCZKA DOBRA – WIELKA
TAJEMNICA NASZEJ WIARY. W środę NA RORATY ZAPRASZAM DZIECI Z KLASY III, w
ramach duchowego przygotowania do I Komunii Świętej. Natomiast w czwartek KANDYDATÓW DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Z KLAS VII I VIII. Przypominam, że w naszym Kościele okazja
do spowiedzi jest codziennie rano i wieczorem półgodziny przed Mszą, zapraszam.
 Ks. Biskup w Liście Pasterskim na I Niedzielę Adwentu zachęcał nas do przystępowania do spowiedzi
świętej przez cały Adwent, gdyż nie będzie możliwe zorganizowanie spowiedzi w okresie
przedświątecznym z licznym udziałem spowiedników z dekanatu. Brat mi obiecał, że będzie przyjeżdżał
w tygodniu i codziennie będziemy na was czekać w konfesjonale od godziny 16.15, a więc 45 minut
przed roratami. Przypominam, że w naszym Kościele okazja do spowiedzi jest także codziennie rano od
godziny 6.00, a wiec pół godziny przed Mszą poranną, zapraszamy i zachęcamy do skorzystania ze
spowiedzi adwentowej w takiej formie z powodu pandemii.
 W najbliższą środę od godz. 9.00 odwiedzę CHORYCH PO DOMACH. Pan Andrzej Wojnar ze
Smarżowej obiecał mi, że mnie będzie podwoził. Proszę chorych zgłaszać w zakrystii.
 W GŁOBIKÓWCE RORATY I MSZA ŚWIĘTA W PIĄTEK O GODZ. 15.00.
 III Niedziela Adwentu rozpoczyna w Kościele Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.
W środę 16 grudnia rozpoczyna się nowenna do Dzieciątka Jezus. Na roratach i w czasie Nowenny do
Dzieciątka Jezus będziemy się modlić w intencji matek oczekujących potomstwa, a także o to, aby nasze
rodziny mogły przeżyć nadchodzące święta w zdrowiu, zgodzie i radości.
 W sobotę o godz. 10.00 spotkanie DSM na plebani. Natomiast w piątek o godz. 15.00 spotkanie LSO: ale
aspirantów i ministrantów na plebani.
 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. W tym roku podzielimy je na połowę dla ustępującego i nowego organisty. Składamy
ofiarę 20 zł od rodziny i wpisujemy się na listę w zakrystii.
 Ja już tam uzgadniałem z Panią Anetą Czyż w jakim kierunku pójdziemy, gdy idzie o przygotowanie
Kościoła do Świąt Bożego Narodzenia; prośba do Pań z KGW, które będą wykonywać stroiki na święta,
aby zgłosić się po bombki. Trzymamy się jednego koloru, część bombek pójdzie na choinki a cześć na
stroiki pod kinkiety.
 Ogłoszenie Parafii z Brzostku. Przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Brzostku działają Warsztaty
Terapii Zajęciowej, które swoim zasięgiem obejmują sąsiednie parafie, miedzy innymi Siedliska Bogusz.
Jest to jedna z nielicznych placówek w powiecie, która prowadzi terapię i rehabilitację dla osób

niepełnosprawnych. W niedzielę 13 i 20 grudnia w godzinach 9.30 – 17.00 przy Warsztatach Terapii
Zajęciowej w Brzostku, ul. Szkolna 23 odbędzie się wystawa – kiermasz ozdób świątecznych i rękodzieła
artystycznego. Wystawa będzie miała miejsce na świeżym powietrzu z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na rehabilitację Uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Trwa tez rekrutacja Kandydatów do tych Warsztatów. Warunkiem jest aktualne
orzeczenie o niepełnosprawności z powiatu dębickiego ze wskazaniem do takiej terapii. Szczegóły pod
numerem Tel. 14 6830778
 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: Śp. + Stanisława Raś, +
Janina Sobczyk i + Władysława Piękoś; + Teresa Kuczek. 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 Monice Kaput, Mari Kielan, Panu Mariuszowi Czapla, Józefowi Wołowiec,
Michałowi Czekaj oraz ofiarę 100 zł na kwiaty i dekoracje w kościele. Panu kościelnemu Janowi
Smoroń i Panu Stanisławowi Skocz dziękuję za naprawienie sygnaturki. Panu Andrzejowi Haptaś i jego
synom Sebastianowi i Erykowi serdeczne Bóg zapłać za zamontowanie naświetlaczy z czujnikiem ruchu
i zmierzchu nad wejściami do Kościoła. Panu Mieczysławowi Tokarz
z Bączałki dziękuję za złożoną ofiarę 300 zł na przygotowanie
Kościoła do Świat Bożego Narodzenia. Panom STRAŻAKOM z OSP
dziękuję za wczorajszą dezynfekcję Kościoła. Niech Patronka Parafia
wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze
w swojej opiece.

