18 października 2020 – XXIX Niedziela Zwykła – Rok A
ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY
WPROWADZENIE: NIEDZIELA MISYJNA, którą dzisiaj przeżywamy przypomina nam, że wiara umacnia się, gdy
jest przekazywana oraz że wszyscy na mocy chrztu i
bierzmowania jesteśmy wezwani do apostolstwa, czyli troski
o zbawienie swoje i bliźniego. Możemy włączyć się w dzieło
misyjne Kościoła poprzez apostolstwo dobrego słowa,
apostolstwo dobrego przykładu, czyli wzorowego
chrześcijańskiego życia, apostolstwo ofiarowanego cierpienia
i wreszcie apostolstwo modlitwy.
Dzisiaj pomagamy misjom duchowo poprzez modlitwę i
materialnie poprzez składane ofiary. Referat misyjny w
Tarnowie prosi o ofiarność na ten cel.
Ogłoszenia duszpasterskie:
 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. i 15.00.
Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych Rodzin.
 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, codziennie o godz. 17.00 zaraz po różańcu
Msza Święta wieczorna, a w niedzielę o godz. 14.30. Na nabożeństwa
różańcowe w dalszym ciągu zapraszam wszystkich parafian, młodzież
szkolną, kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz dzieci szkolne,
zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I Komunii, członków Żywego
Różańca i Grup Modlitewnych.
 W tym tygodniu modlitwę różańcową poprowadzą uczniowie
Szkoły Podstawowej z klasy VII. Będzie TO RÓŻANIEC W RÓŻNYCH
JĘZYKACH, które mają symbolizować kontynenty świata i to, że wiele
jest jeszcze serc, które czekają na Ewangelię i na misjonarzy.
 W Głobikówce w piątek o godz. 15.00 Nabożeństwo Różańcowe i
Msza Święta.
 Zbliża się miesiąc listopad – miesiąc pamięci o zmarłych. Szczególnym wyrazem naszej pamięci o zmarłych
są WYPOMINKI: ROCZNE I LISTOPADOWE. Wypominki listopadowe będą przez cały listopad pół
godziny przed Mszą wieczorną oraz codziennie przez całą oktawę do 8
listopada, a roczne piętnaście minut przed wszystkimi Mszami
niedzielnymi o 7.00; 9.30; 11.00 i 15.00 Potraktujmy wypominki jako
spłacenie długu wdzięczności jaki mamy wobec zmarłych oraz jako lekcję
wobec własnych dzieci i wnuków z nadzieją, że kiedyś i oni będą się za
nas modlić po naszej śmierci. Na stolikach są druki wspominkowe na
których wypisujemy zmarłych. Wypominki można składać w zakrystii
lub w Kancelarii. Prośba by nie wrzucać je na tacę.
 24 października 2020 roku o godz. 15.30 w Bączałce uroczyste poświęcenie ODNOWIONEGO KRZYŻA
z czasów II Wojny Światowej. Przy tej okazji wyrażam głębokie uznanie wszystkim którzy się
zaangażowali w odnowienie tego Krzyża i szacunek dla najważniejszego znaku naszej wiary oraz
podziękowanie Państwu Annie i Tadeuszowi Mirus, Krystynie i Józefowi Mirus za kultywowanie pamięci
związanej z tym krzyżem natomiast wszystkim Mieszkańcom Bączałki życzę obfitości Bożej łaski i
wszelkiej pomyślności. Niech ten krzyż będzie źródłem szczególnego błogosławieństwa dla tych, którzy
będą się przy Nim modlić i oddawać Mu cześć.
 W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w
naszym Kościele ze względu na duży metraż, może uczestniczyć dość duża liczba wiernych bo około 170
osób. Trzeba tylko w miarę równomiernie rozłożyć się po całym Kościele. Tym, którzy obawiają się
uczestniczyć we Mszy w niedzielę, biskup ordynariusz zachęca do uczestnictwa w dni powszednie kiedy jest
mniej osób, w ostateczności za pośrednictwem środków społecznego przekazu, gdy chodzi o osoby starsze,

chore i małe dzieci. Ważniejsze od tych ograniczeń jest to aby wszyscy, którzy przebywają w świątyni mieli
zasłonięte usta i nos. Dotyczy to również LSO, osób zbierających składkę. Osoby sprawujące kult mogą
używać maseczek, ale nie muszą. Przed wejściem do Kościoła powinny znajdować się płyny do dezynfekcji
rąk, i należy z nich korzystać. Komunię przyjmujemy tradycyjnie do ust, lub na rękę. Kapłani przed
podaniem Komunii dezynfekują ręce. Biskup zachęca nas do wytrwałej modlitwy różańcowej w intencji
ustania epidemii korona wirusa
 Panom Strażakom z OSP dziękuję za dezynfekcję naszego Kościoła i ozonowanie.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego
otoczenia, a dziękuję Pani Marzenie Szukała, Marcie Śniadach, Krystynie Kudłacz, Piotrowi Kudłacz,
Małgorzacie Kudłacz, Emilii Szydłowskiej, Emilowi Gaweł oraz ofiarę 120 zł. Niech Patronka Parafia
wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w
swojej opiece.



