11 października 2020 – XXVIII Niedziela zwykła – Rok A
Dzień Papieski – Totus Tuus
Wprowadzenie: Przeżywamy dzisiaj XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Jan Paweł II – Totus
Tuus.” Za przykładem Św. Jana Pawła, słowami „Cały Twój
Maryjo” zawierzmy opiece Matki Bożej siebie samych, nasze
rodziny i całą parafię, byśmy wsparci Jej orędownictwem cieszyli
się trwałym zdrowiem duszy i ciała oraz mogli kiedyś uczestniczyć
w uczcie miłości w niebie. Dzisiaj budujemy papieżowi żywy
pomnik, czyli wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia,
która przyznaje stypendia uzdolnionej młodzieży pochodzącej z
niezamożnych i wielodzietnych rodzin. Jak zaznaczył Ks. Biskup
Ordynariusz w komunikacie, nasza ofiarność otwiera przed tymi
młodymi piękne horyzonty nadziei. Dlatego okażmy wyobraźnie
miłosierdzia i ofiarność, zwłaszcza, że cel jest bardzo szlachetny. Św.
Jan Paweł II jeszcze za życia powiedział, że jest to dzieło
najbliższe jego sercu i należy go wspierać dla dobra całego narodu.
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.
Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek budujemy papieżowi żywy pomnik, czyli
wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje stypendia dla zdolnej młodzieży,
ale pochodzącej z biednych i wielodzietnych rodzin. Dziękuję młodzieży z klasy VII i VIII za pomoc
w zorganizowaniu tej kwesty. Dzisiaj o 14.30 nabożeństwo różańcowe, zapraszam do wspólnej
modlitwy zwłaszcza tych, którzy nie mogli być w tygodniu.
 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, codziennie o godz. 17.00 połączone z









Komunią Świętą, i 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. Dzieci po każdym nabożeństwie
otrzymują naklejki, z których na planszy składają tajemnice różańcowe. Naklejki po każdym
nabożeństwie rozdają dziewczynki z DSM - u.
W tym tygodniu o prowadzenie modlitwy różańcowej proszeni są:
Poniedziałek – Klasa VI z SP Smarżowa
Wtorek – Klasa VII z SP Smarżowa
Środa – Klasa VII z SP Siedliska – Bogusz. Różaniec w intencji Dyrekcji naszych Szkół, wszystkich
Nauczycieli i Wychowawców z okazji Dnia Nauczyciela
Czwartek – Klasa VIII z SP Siedliska – Bogusz
Piątek – Klasa IV z SP Siedliska –Bogusz
Sobota - Dziewczęca Służba Maryjna oraz Niedziela – LSO: Ministranci i Lektorzy
W Głobikówce w piątek o godz. 15.00 Nabożeństwo Różańcowe i Msza Święta.
W sobotę o godz. 10.00 spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej na plebanii. Na spotkaniu zapisy
chętnych dziewczynek z klasy III, IV i V do DSM.
W następną niedzielę będziemy przeżywać ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY, czyli niedzielę misyjną,
która rozpoczyna w Kościele Tydzień Misyjny. Przez te dni wspieramy duchowo poprzez modlitwę i
materialnie poprzez składane ofiary Dzieło Misyjne Kościoła. Od niedzieli przez cały tydzień
młodzież klasy VII ze SP z Siedliska –Bogusz zaprasza na tzw. RÓŻANIEC MISYJNY W
RÓŻNYCH JĘZYKACH
W przyszła niedzielę z racji Święta Św. Łukasza Ewangelisty modlimy się również za pracowników
SŁUŻBY ZDROWIA i ustanie epidemii korona wirusa. Również w przyszłą niedziele po sumie

Zespół folklorystyczny „Mali Boguszanie” zaprasza na montaż słowno muzyczny pt. „Św. Jan Paweł
II – Wielki”.
 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.
 W przyszłą niedzielę na prośbę Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie
przy Kościołach w całej Polsce będą prowadzone BADANIA NIEDZIELNYCH PRAKTYK,
będziemy liczyć obecnych na Mszy i rozdane Komunie. Postarajmy się w tą niedzielę być na Mszy w
swojej parafii, bym nie musiał się tłumaczyć z niskiej frekwencji.
 Ogłoszenie Sołtysa wsi Głobikówka: 18 października o godz. 10.00 Msza Święta w Gorzejowej w
intencji mieszkańców Głobikówki. Dojazd we własnym zakresie.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego
otoczenia, a dziękuję Pani Krystynie Rachwał, Danucie Rusiniak, Magdalenie Czyż, Stanisławowi
Jędrzejczyk i Januszowi Sobczyk oraz ofiarę 80 zł. Dziękuję również sobotnim nowożeńcom Annie
Zdziarskiej i Andrzejowi Kumiega za kwiaty do ołtarzy. Niech
Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę
dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

