
 

11 grudzień 2022 – 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.  W sobotę o godz. 17.00 Msza Święta już z niedzieli. Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą 

wypominki roczne i modlitwy za zmarłych z naszych Rodzin. Dzisiaj o godz. 16.00 Spotkanie 

NOWEJ RADY PARAFIALNEJ. Zapraszam na plebanię. 

 Przypominam, że RORATY w naszym Kościele codziennie wieczorem o godz. 17.00. 

W czasie rorat razem z dziećmi realizujemy Program PROMYCZKA DOBRA – 

PIELGRZYMOWANIE RODZINNE. Rodzicom dziękuję za to, że przyprowadzają 

swoje pociechy na roraty, dzięki czemu tak radośnie i aktywnie oczekujemy Narodzenia 

Pana Jezusa w parafii.   

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

W piątek 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 miłości.   

 Jutro w poniedziałek od godziny 9.30 odwiedzę CHORYCH PO DOMACH na święta. Proszę ich zgłaszać 

w zakrystii u Pana Kościelnego. Prośba do Pana Andrzeja Wojnar, aby mnie do chorych podwoził. 

 W sobotę 17 grudnia SPOWIEDŹ ADWENTOWA z udziałem Księży z dekanatu od godz. 14.00 do 

17.00 z półgodzinną przerwą o godz. 15.30 W GŁOBIKÓWCE spowiedź będzie w piątek 16 grudnia 

od 15.00 do 16.00 i Msza Święta. Prośba by skorzystać w tym dniu ze spowiedzi, bowiem ostatnie dni 

przed świętami jestem na spowiedzi w innych parafiach zwłaszcza w Pilźnie i trudno będzie skorzystać w 

Siedliskach. Nie odkładajmy spowiedzi na ostatnie dni, bo wtedy chcą z niej skorzystać ci, którzy pracują 

za granicą. 

 Ze względu na tą spowiedź adwentową CHRZEST Antoniego Kowalskiego i Oliwiera Nikodema Wrony 

odbędzie się w sobotę ale o godz. 13.00 

 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 i częściowo 

Pana Kościelnego w naszym Kościele. Minimalna ofiara to 30 zł od rodziny. 

 OGŁOSZENIE O KIERMASZU ŚWIĄTECZNYM Nasze OGNIKI przy OSP i ich Rodzice serdecznie 

zachęcają do udziału w kiermaszu pięknych, ręcznie wykonanych ozdób świątecznych oraz pysznych 

domowych wypieków, który odbędzie się 18 grudnia 2022 roku w Remizie OSP Siedliska – Bogusz od 9.00 

do wyczerpania zapasów. Dochód ze sprzedaży wszystkich fantów zostanie w całości przekazany na 

działalność MDP i DDP OGNIKI. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego 

otoczenia, a dziękuję Pani Małgorzacie Podraza; Annie Piekarczyk, Marcie 

Chodur; Barbarze Wadas i Dorocie Witek oraz ofiarę 250 zł i Anecie Pieniądz za 

ofiarę 50 zł  na dekoracje w kościele. Dziękuję tym, którzy dbali o czystość 

Kościoła w Głobikówce Pani Małgorzacie Rakowskiej i Joannie Niemiec . Niech 



Patronka Parafii wyprasza wszystkim Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia, i ma zawsze w 

swojej opiece.  


