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Wprowadzenie: Pomału kończy się nasze adwentowe czuwanie i prostowanie ścieżek swojego życia dla
Pana, który przyjdzie do nas poprzez liturgię w Tajemnicy Bożego Narodzenia. Dzisiaj w liturgii przeżywamy
tajemnicę Zwiastowania Maryi. Choć dla „Boga nie ma nic nie możliwego” to Anioł oczekuje, aby Maryja
wyraziła zgodę na przyjęcie woli Bożej. I dopiero kiedy Maryja
powiedziała „fiat”, czyli niech się tak stanie, Syn Boży za
sprawą Ducha Świętego staje się Człowiekiem.
Módlmy się abyśmy tak jak Maryja z wiarą mówili Bogu zawsze
swoje „fiat”, czyli niech się tak stanie, jak Ty Boże tego chcesz.
Bo prawdziwa wiara to nie tylko uznanie za prawdę tego co Bóg
do mnie mówi słowami Pisma Świętego, ale i codzienne życie
według poznanej woli Bożej. Módlmy się także, byśmy w
atmosferze miłości, zgody, życzliwości i radości mogli
przeżywać czwartkowy wieczór wigilijny i nadchodzące
Święta Bożego Narodzenia.
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.
 ROARATY w naszym Kościele do środy wieczorem o godz.

17.00. Natomiast w czwartek, W WIGILIĘ

OSTATNIE RORATY ale o godz. 8.00 rano. Przy tej okazji chcę serdecznie podziękować tym
wszystkim, którzy tak pięknie uczestniczyli w roratach, w sposób szczególny pragnę podziękować rodzicom
za to, że przyprowadzali swoje pociechy na procesje z lampionami. Dziękuję Panu Organiście Andrzejowi
za codzienny śpiew Godzinek ku czci Matki Bożej. Niech Patronka Parafii wszystkim wyprasza Boże
błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.
 W naszym Kościele do czwartku Msza także rano o godz. 6.30. I tak jak w tym tygodniu okazja do
spowiedzi adwentowej do środy włącznie codziennie rano od godz. 6.00 do 6.30 i wieczorem od godz. 16.15
do 17.00. W Głobikówce okazja do spowiedzi codziennie do środy od godz. 14.30 do 15.00
 W poniedziałek po roratach przygotowanie naszego Kościoła do Świat Bożego Narodzenia. Poprosiłem już
o pomoc Małych Boguszan, Panią Anetę Czyż, Panie z KGW, jak przyjdzie czterech mężów to sobie
spokojnie poradzimy. Sprzątanie Kościoła na święta było by w środę od godziny 8.00.

 W CZWARTEK WIECZOREM ZASIĄDZIEMY DO WIECZERZY WIGILIJNEJ. Niech to
będzie przeżycie rodzinne i religijne. To także niezwykła okazja do pojednania w naszych
rodzinach, domach i sąsiedztwie. Niech Wigilijnej Wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura
fragmentu Pisma św. o narodzeniu Zbawiciela, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd. Nie
dopuśćmy do podawania na wigilijny stół napojów alkoholowych, a tradycyjnie zachowajmy też
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
 Natomiast liturgiczny obchód pamiątki Betlejemskiej Nocy
rozpoczniemy od Mszy Św. sprawowanej o północy 24.00 z
czwartku na piątek - TRADYCYJNEJ PASTERKI. W
GŁOBIKÓWCE PASTERKA o godz. 22.00. Na Pasterkę
zapraszam wszystkich parafian i przybyłych na Święta gości. Nie
usprawiedliwiajmy swojej nieobecności późna porą, bo cały urok
pasterki polega na tym, że jest ona o północy. Składka na Pasterce –
jak co roku na tzw. „Fundusz Obrony życia”.
 W piątek UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO,
Msze Święte tak jak w niedzielę 7.00; 8,15 GŁOBIKÓWKA 9.30; 11.00; i 15.00.

 W SOBOTĘ DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO
MĘCZENNIKA. Msze Święte w tym dniu: 7.00; 8.15 GŁOBIKÓWKA 9.30; 11.00; o

13.00 Msza Święta chrzcielna i Msza o godz. 15.00. W Święto Szczepana wspieramy
duchowo przez modlitwę i materialnie przez ofiary składane na tacę Katolickie Uczelnie: KUL i
PAT. W Święto Św. Szczepana KOLĘDNICY MISYJNI, po każdej Mszy przedstawią scenkę z
kolędy misyjnej, z wiadomych względów nie będą chodzić po domach tylko zamiast tego będą zbierać
ofiary do puszek na misje. Poprzez kolędę misyjną pomagamy dzieciom w Czadzie, Republice
Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Republice Konga, Brazylii, Boliwii oraz Kazachstanie.
 W najbliższą niedzielę przypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
 W Pasterkę, w Boże Narodzenie o godz. 11.00 w Nowy Rok o godz. 15.00 i Trzech Króli o godz.
9.30 Mali Boguszanie zapraszają na Koncert Kolęd i Pastorałek przy szopce.
 Chcemy się przygotować do wycinki drzew przy Kościele. I tutaj jest wielka prośba do chętnych
osób, które by zabrały ścięte drzewa na opał. Prośba by zgłosić się w zakrystii. Bo będziemy ścinać
np. po dwa trzy drzewa, potem je wywozimy, i ścinamy następne. Zdaję sobie sprawę, że takie
drzewo to może niewielka korzyść, ale nie mamy innej możliwości aby sobie z tym poradzić.
Szczegóły można omówić z Panem Sołtysem Bogdanem Stanek, który organizuje ekipę ścinającą i
będzie nad wszystkim czuwał.
godz.

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności: Śp. + Zofia Żołna. Polecajmy
zmarłą parafiankę 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 Teresie Michoń, Marii Kurcz, Alicji
Zdziarskiej, Zofia Wojtaszek, Danucie Wal oraz ofiarę 100 zł na
kwiaty i dekoracje w kościele. Serdecznie dziękuję Panu Andrzejowi
Wojnar za bezinteresowne podwożenie do chorych. Odwiedziliśmy 20
chorych, a zajęło nam to 4 i pół godziny. Panom STRAŻAKOM z OSP
dziękuję za wczorajszą dezynfekcję Kościoła. Niech Patronka Parafia
wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze
w swojej opiece.

