24 stycznia 2021 – III NIEDZIELA ZWYKŁA – Rok B
Wprowadzenie: Życie ludzkie, zwłaszcza życie rozumiane po chrześcijańsku, jest powołaniem. W sensie
potocznym przez powołanie rozumie się wrodzone uzdolnienia i
talenty, skłonności do określonych działań, które człowiek
wykorzystuje dla dobra innych ludzi. W sensie religijnym
powołanie oznacza wezwanie skierowane przez Boga z miłości
do wybranego człowieka, aby ten podjął określone posłannictwo
tam gdzie żyje, pracuje i spotyka się z innymi. Takie wezwanie
kieruje w dzisiejszej Ewangelii Jezus do swoich pierwszych
uczniów. Teraz ich życiową misją będzie łowienie nie ryb ale
ludzi w sieci Ewangelii Chrystusowej. Módlmy się dzisiaj za
powołanych do służby Bożej, biskupów, kapłanów i osoby
zakonne i wypraszajmy im łaskę świętości życia i gorliwości
w głoszeniu Ewangelii Chrystusa.
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. Dzisiaj tak jak to było ogłaszane DZIEŃ
SOLIDARNOŚCI Z CHORWACJĄ. Przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek dla poszkodowanych
w trzęsieniu ziemi.
 OD SOBOTY TRWA W PARAFII KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA, zwaną potocznie kursem
przygotowującym do zawarcia sakramentu małżeństwa. 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.
 W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki Bożej, Patronki naszej Parafii a w piątek o 17.00 Nabożeństwa
do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam parafian do wspólnej modlitwy i wypraszania Bożego
błogosławieństwa dla parafii i swoich rodzin w ramach tych cotygodniowych nabożeństw.
 Zakończyliśmy Msze Kolędowe z błogosławieństwem dla zapraszanych Rodzin. Wyrażam wdzięczność
przedstawicielom poszczególnych rodzin za przybycie do Kościoła na te Msze i wspólną modlitwę. Przybyło 70
procent wszystkich rodzin z parafii. Jeżeli ktoś nie mógł z jakiegoś powodu być w wyznaczonym dniu, a rodzina
chciałaby otrzymać poświęcony obrazek z modlitwą błogosławieństwa Rodziny i buteleczkę wody święconej, to
można taki zestaw kolędowy zabrać w zakrystii u Pana kościelnego, potem w domu należy odmówić modlitwę
błogosławieństwa i dokonać obrzędu pokropienia woda święconą.
 Zbliża się Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, czyli Święto Matki Bożej Gromnicznej 2 lutego. Przed
tym świętem w wielu parafiach organizowane jest tzw. Triduum dla małżonków i rodziców. W związku z
tym w najbliższą niedzielę w ramach kazania będzie nauka stanowa dla małżonków, w Święto Matki Bożej
gromnicznej nauka stanowa dla rodziców, a 7 lutego w niedzielę nauka stanowa dla seniorów.
 W Sobotę o godz. 10.00 spotkanie DSM na plebanii.
 Mimo, że składka inwestycyjna jest co dwa miesiące i wypadała by w najbliższą niedzielę, bo ostatnia
była w listopadzie, jednak w styczniu mieliśmy wiele ofiar, zwłaszcza ubezpieczenie Kościoła, i
budynków parafialnych więc przekładamy składkę inwestycyjną na przedostatnią niedzielę lutego. Przy
tej okazji chciałbym ogłosić, że w środę zapłaciłem faktury za wymianę nagłośnienia w Kościele. Za
nagłośnienie wewnętrzne 38 480 zł a za nagłośnienie zewnętrzne 8 327 zł, razem wyszło 46 807 zł.
Wydaliśmy obie składki inwestycyjne wpłacone na konto parafialne a było tego 48 380 zł, i zostało
jeszcze 1573. Pozostałe prace będą wykonane na wiosnę, czyli dokończenie instalacji i nagłośnienia
wokół Kościoła to koszt 2500 zł i wykonanie instalacji i urządzeń do transmisji nabożeństw z naszego
Kościoła, tutaj nie znam jeszcze kosztów.
 Dnia 2 lutego tj. wtorek od godz. 8.30 Centrum Medyczne S-MED. W miejscowości Brzostek, ul.
Mysłowskiego 5B, odbędzie się kompleksowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów.
Szczegółowe informacje w salonie optycznym.

 W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka Śp. + Zofia Smoła z Siedliska – Bogusz.
Jej pogrzeb będzie jutro tj. w poniedziałek o godz. 14.00. Pól godziny wcześniej różaniec za zmarła.
Polecajmy zmarła parafiankę miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach Bogusz, a dziękuję Pani Urszuli czyż, Renacie Wadas, Barbarze Surdel, Iwonie Kurek i Weronice Kurek
oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie Bóg zapłać także tym, którzy troszczyli się o czystość
Kościoła w Głobikówce, a dziękuję Pani Lucynie Kurek i Genowefie
Jarzębskiej. Dziękuję Strażakom z OSP za wczorajszą dezynfekcję
naszego Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej
opiece.

