7 listopada 2021 – XXXII Niedziela zwykła – Rok B
WPROWADZENIE: Drodzy! Nasze ludzkie patrzenie na otaczający
nas świat, ludzi i samych siebie różni się bardzo od tego jak patrzy na
to wszystko Bóg. My ludzie najczęściej zwracamy uwagę na to co
zewnętrzne. Imponują nam wielkie czyny, wielkie dzieła, i wielkie dary.
Bóg zaś patrzy na serce. Przykład ubogiej wdowy poucza nas, że
najmniejszy czyn i dar spełniony z myślą o Bogu i bliźnim będącym w
potrzebie, jest o wiele cenniejszy niż wielkie czyny i dary spełnione z
myślą o sobie i swojej chwale.
Dzisiaj modlimy się ZA WSZYSTKICH OFIARODAWCÓW
OSTATNIEJ SKŁADKI INWESTYCYJNEJ, którzy praktycznie
realizują piąte przykazanie Kościelne i poprzez składaną ofiarę, często
jak ta uboga wdowa z Ewangelii, „troszczą się o potrzeby swojego
Kościoła”, aby cieszyli się Bożym błogosławieństwem, łaską dobrego
zdrowia i szczególną opieką Matki Bożej, Patronki Parafii w swoim życiu rodzinnym i zawodowym.

Ogłoszenia duszpasterskie:
 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00;

8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. Msza po

południu 15.00. Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za zmarłych z
naszych Rodzin.
 Przypominam, że w naszym Kościele pół godziny przed Mszą wieczorną, czyli o 16.30 wypominki
listopadowe połączone z modlitwą różańcową. W Głobikówce wypominki listopadowe codziennie o godz.
15.00. Zapraszam was do tej modlitwy za zmarłych przez cały listopad i zyskiwania odpustów.
 We wtorek przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest matką wszystkich
Kościołów świat. To dla nas okazja by pomodlić się za papieża Franciszka oraz budowniczych, fundatorów i
dobrodziejów naszego Kościoła.
 W czwartek 11 listopada NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W
tym dniu przypada 103 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Z tej racji
MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA w intencji naszej Ojczyzny oraz
00
poległych w jej obronie, z okolicznościowym kazaniem o godz. 17 .
Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy parafian i instytucje. W
miarę możliwości wywieśmy również POLSKĄ FLAGĘ w oknie naszych
domów, niech będzie ona wyrazem miłości do Ojczyzny oraz wyrazem
szacunku dla znaków i symboli narodowych. Przy pomnikach poległych
zapalmy znicze i postawmy kwiaty.
 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach OSTATNIEJ SKŁADKI INWESTYCYJNEJ.
Złożyliście Głobikówka i Kamionki 3970 zł; Siedliska – Bogusz; Smarżowa, Bączałka, Grudna Dolna
17 850 zł. Oraz 5 osobom, które taka ofiarę, czyli razem 250 zł wpłacili bezpośrednio na konto
parafialne. Wszystkich ofiarodawców wpisałem do Księgi Ofiarodawców naszej parafii i będę ich polecał
opiece Patronki Parafii w ramach cotygodniowych nabożeństw.
 Serdecznie dziękuję Panu Stanisławowi Piekarczyk z Latoszyna koło Dębicy za ofiarę 400 zł złożoną na
potrzeby naszego cmentarza parafialnego.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie
troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani
Jadwidze Mazur, Dorocie Mazur, Bożenie Kalina, Wojciechowi
Samborskiemu; Zofii Mirus i Grażynie Straciło oraz ofiarę 120 zł na
potrzeby naszego Kościoła. Serdeczne Bóg zapłać Panu Andrzejowi i janowi
Nowak z Dębicy za wykonanie przeglądu pieca gazowego w Głobikówce
przed sezonem grzewczym. Niech Patronka Parafii wszystkim tym osobom,
które się angażowały w minionym tygodniu wyprasza Boże
błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.

