
 

12 grudzień 2021 – III Niedziela Adwentu „GAUDETE”   
                                  

Wprowadzenie: III niedzielę Adwentu zwykliśmy nazywać 

niedzielą radości. Człowiekowi dzisiejszemu brakuje radości. 

Często sztuka tej radości w bogactwie, w rozrywce, używaniu 

życia, ale to co znajduje, okazuje się tylko pozorną radością. Św. 

Paweł poucza nas, że prawdziwą i trwałą radość może dać tylko 

Bóg. Radość dzisiejszej niedzieli jest także wezwaniem do 

przygotowania swojego serca na nadchodzące święta. „Jezus 

narodził się w żłobie, biada jeśli nie narodzi się w Tobie!” – 

przypomina nam Adam Mickiewicz. Zatem uczyńmy wszystko, co 

możliwe, aby zewnętrzne przygotowania do świąt, chociaż ważne i 

potrzebne, nie przesłoniły nam przygotowania duchowego 

poprzez spowiedź, Komunię  i pojednanie z innymi. 

 

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 RORATY w naszym Kościele codziennie wieczorem o godz. 17.00. W czasie rorat 

razem z dziećmi realizujemy Program PROMYCZKA DOBRA – BUDUJEMY ŻYWY KOŚCIÓŁ. 

Rodzicom dziękuję za to, że przyprowadzają swoje pociechy na roraty, dzięki czemu tak radośnie i 

aktywnie oczekujemy Narodzenia Pana Jezusa w parafii.   

 W dalszym ciągu zapraszam do przystępowania do spowiedzi świętej przez cały Adwent, gdyż nie 

będzie możliwe zorganizowanie spowiedzi 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 środę NA RORATY ZAPRASZAM DZIECI Z KLASY III, w ramach duchowego przygotowania do 

I Komunii Świętej. Natomiast w piątek KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA Z 

KLAS VII I VIII.  

 W GŁOBIKÓWCE Msza święta w  środę i piątek o godz. 15.00. 

 III Niedziela Adwentu  rozpoczyna w Kościele  Kwartalne Dni Modlitw o Życie Chrześcijańskie Rodzin.  

W czwartek 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, w zgodzie i radości.   

 W I niedzielę Adwentu  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. 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności: Śp. + Józef Nowicki z 

Siedlisk. Polecajmy zmarłego parafianina miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach.  

 Centrum Medyczne S-MED. W Brzostku ul. Mysłowskiego 5B zaprasza na kompleksowe badanie 

wzroku, profilaktykę jaskry i zaćmy 14 grudnia tj. wtorek od 8.30. Koszt badania 10 zł. Istnieje 

możliwość zamówienia okularów po atrakcyjnych cenach. 

 Bardzo serdecznie chciałbym podziękować Panu Leśniczemu Andrzejowi Witek, który sprezentował 

choinki (8 sztuk) do naszego Kościoła. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi w pracy Panu Andrzejowi i 

Jego Rodzinie oraz obdarza łaską dobrego zdrowia. Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek i Pawłowi 

Rogowskiemu za ścięcie i  przywiezienie tych choinek. 

 W piątek po Mszy wieczornej będzie przygotowanie Kościoła do świąt. Pan Sołtys obiecał mi, że 

zorganizuje kilku Panów; ponadto zapraszam Panie z Koła Gospodyń Wiejskich i Panią Anetę Czyż. 



 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w minionym tygodniu pracowali przy przecieraniu dębów i 

składowaniu desek. Jak zawsze dziękuję Panom: Sołtysowi Panu Bogdanowi Stanek, i Janowi Kordeli 

którzy w każdym dniu w tych pracach brali udział i je koordynowali. Dziękuję gatrowym Panu 

Bogdanowi Czapla, Romanowi Wołowiec, Janowi Kordela i Krzysztofowi Mirus.  Ponadto dziękuję 

panom wyznaczonym do pracy według kolejki: Panu Józefowi Mirus, Stanisławowi Łukasik, Adamowi 

Dziadura, Tomaszowi Kudłacz, Władysławowi Samborskiemu, Damianowi Kopacz; Adamowi Kopala, 

Józefowi Wielgus i Stanisławowi Kurcz  (z jednego domu) Józefowi Wołowiec, Dawidowi Orkisz, 

Andrzejowi Nowickiemu, Grzegorzowi Kurcz, Tadeuszowi Kieca, Józefowi Górka, Mariuszowi 

Blicharz, Józefowi Mirus, Sławomirowi Betlej, Janowi Chajec, Tomaszowi Myszkowskiemu, 

Kazimierzowi Augustyn, Władysławowi Kolano, Grzegorzowi Chwał, Krystianowi Czernik. Dziękuję 

również tym, którzy nie mogli przyjść, ale postarali się o zastępstwo.  Nieobecnych, wyznaczonych 

według kolejki było ośmiu Panów, musieliśmy w ostatniej chwili szukać chętnych panów z poza kolejki. 

Do nieobecnych, którzy nie postarali się o zastępstwo wrócimy w kolejnych pracach. Teraz będzie 

przerwa. Niech Patronka Parafii wyprasza tym osobom Boże błogosławieństwo w pracy i obdarza łaską 

dobrego zdrowia. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie 

troszczyli się o czystość naszego Kościoła, a dziękuję Pani Teresie 

Straciło, Ryszardowi Straciło, Agacie Stasiowskiej; Małgorzacie 

Papier, Renacie Zyguła oraz ofiarę 100 zł na kwiaty i dekoracje w 

kościele. Dziękuję tym, którzy dbali o czystość Kościoła w 

Głobikówce Pani. Niech Patronka Parafii wyprasza wszystkim Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia, i ma zawsze w swojej 

opiece.  

 

 

 

 

 


