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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 Nawiedzenia Świętej Elżbiety.  Najlepszym 

komentarzem do tej sceny będą słowa, że „radość przeżywana z 

innymi, staje się podwójną radością”. Czas przedświąteczny 

sprzyja temu, by tą scenę nawiedzenia zrealizować w swoim 

życiu. Poprzez wysłanie życzeń świątecznych, odwiedziny 

samotnych rodziców czy zaproszenie na wigilię kogoś, kto jest 

samotny. 

W Kościele w dalszym ciągu modlimy się ZA RODZINY 

NASZEJ PARAFII by wszyscy w atmosferze miłości, zgody, 

życzliwości i radości mogli przeżywać piątkowy 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.  

 Jutro tj. w poniedziałek od godziny 9.00 odwiedzę CHĘTNYCH CHORYCH PO DOMACH. Proszę ich 

zgłaszać na listę w zakrystii u Pana kościelnego.  I jak zawsze prośba do Pana Andrzeja Wojnar by mnie 

jak zawsze do zgłoszonych chorych podwiózł. 

 ROARATY w naszym Kościele do środy wieczorem o godz. 17.00. Natomiast w piątek, 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. Bo rzeczywiście dzięki dzieciom przeżyliśmy niezwykłą przygodę 

budując żywy Kościół. W czasie ostatnich rorat będziemy się modlić za dzieci uczestniczące w roratach, 

aby wzrastały w latach, w dobrym zdrowiu, mądrości życiowej i świętości. 

 W naszym Kościele okazja DO SPOWIEDZI ADWENTOWEJ do czwartku włącznie codziennie rano od 

godz. 6.00 do 6.30 i wieczorem od godz. 16.00 do 17.00. W Głobikówce okazja do spowiedzi w środę 

od godz. 14.00 do 15.00 

 W PIATEK 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 piątku na sobotę - 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 sobotę UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, Msze Święte tak jak w niedzielę 

7.00; 8,15 – GŁOBIKÓWKA;  9.30; 11.00; i 15.00.  



 NAJBLIŻSZA NIEDZIELA jest przeżywana jako NIEDZIELA ŚWIETEJ RODZINY, w tym 

roku to także drugi dzień świąt, czyli  ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO 

MĘCZENNIKA. Msze Święte w tym dniu tak jak w niedzielę:  7.00; 8.15 GŁOBIKÓWKA 

9.30; 11.00 i 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, na Kubie oraz Kazachstanie.  
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w piątek pomagali 

przygotować Kościół do Świąt Bożego Narodzenia. To było 

takie pospolite ruszenie, bo przyszło prawie 30 osób. A 

dziękuję Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i to 

podziękowanie składam na ręce Pani Prezes Agnieszki 

Kumiega; serdecznie dziękuję Pani Basi Kordela za gustowne 

bombki i ozdoby z koronki, można podejść bliżej i zobaczyć 

ile to kosztuje pracy, talentu; dziękuję Panom, którzy 

obsadzali choinki i wykonywali najtrudniejsze prace na 

wysokościach, i to podziękowanie składam na ręce Pana 

Sołtysa Bogdana Stanek; Dziękuję także młodzieży i lektorom. 

Najbardziej cieszy mnie to, że te osoby traktują Kościół jak swój własny dom, i rozumieją, że będziemy 

mieli taki Kościół na święta jaki sobie sami przygotujemy. Ponieważ ciągle są to te same osoby, więc inni 

parafianie powinni brać z nich przykład. 

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

otoczenia, a dziękuję Pani Marii Augustyn, Zofii Wójcik, Katarzyna Siedlecka, Elżbieta Traciłowska, 

Karolina Traciłowska oraz ofiarę 100 zł na kwiaty i dekoracje w 

kościele. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, 

łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 

 

 


