15 listopada 2010 – XXXIII Niedziela zwykła – Rok A
WPROWADZENIE: Przypowieść Pan Jezusa o talentach, jest nam
dobrze znana. Najważniejsza jest jednak nauka jaka z niej płynie. To Pan
Jezus jest owym człowiek, który wyruszył w podróż, czyli wstąpił do nieba,
my jesteśmy owymi sługami, którym rozdał talenty, czyli zdolności i różne
dary. Największymi naszymi talentami są nasze życie i nasza wiara.
Niezależnie od tego ile talentów otrzymaliśmy, mamy je pomnożyć,
rozwijać i wykorzystać dla dobra swojego i innych. Bo na sądzie po
śmierci musimy się z nich przed Bogiem rozliczyć.
Zatem módlmy się dzisiaj o mądrość, abyśmy dobrze wykorzystali ten
najważniejszy talent jakim jest nasze ziemskie życie oraz wiara i mogli po
śmierci usłyszeć słowa Jezusa: Dobrze sługo dobry i wierny, wejdź teraz do radości swego Pana.
Ogłoszenia duszpasterskie:
 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00;

8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po południu Msza
o godz. 13.00 i msza jak zawsze o godz. 15.00. Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą

chrzcielna
wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych Rodzin.

 W dni powszednie w naszym Kościele Msze Św. rano o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 17.00
Wieczorem o godz. 16.30 WYPOMINKI LISTOPADOWE zapraszam do modlitwy za zmarłych z
naszych rodzin. W piątek w Głobikówce Msza Św. o godz. 15.00, wypominki listopadowe o godz. 14.30


Przypominam, że w związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 15 m2) w
naszym Kościele może uczestniczyć około 100 osób. Jeżeli wydarzenie odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m oraz zakryć usta i
nos. Przypominam również o obowiązku zasłaniania ust i nosa w Kościele. Przy wejściu do Kościoła jest ustawiony płyn do dezynfekcji rąk. Kościół
przed niedzielą jest podawany dezynfekcji i ozonowaniu, za co dziękuje Panom Strażakom z OSP.

 W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy Rok
Liturgiczny w Kościele. W tym dniu za pobożne odmówienie Aktu Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego
Jezusowi Chrystusowi - Królowi można uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami. Jest to Patronalne
Święto LSO. Z tej okazji życzymy naszym chłopcom, by służyli Panu w naszym Kościele z radością i
cieszyli się szczególnym Bożym błogosławieństwem.
 W przyszłą niedzielę odwiedzą nas po domach przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej w ramach
tzw. SKŁADKI INWESTYCYJNEJ. Ustaliliśmy, że nie będą wchodzić do domów ze względów
bezpieczeństwa. Ofiarę można wcześniej przygotować i wręczyć. Zbierający będą chodzić w maseczkach i
dezynfekować ręce. Przyjmijmy ich życzliwie, bowiem będą zbierać pieniążki na nowe nagłośnienie w
naszym Kościele. Usługa już została zgłoszona, czekamy na jej wykonanie, dlatego zależy nam na tej
składce inwestycyjnej. Wszystkich ofiarodawców wpiszemy do Księgi ofiarodawców naszej parafii oraz
będziemy polecać wstawiennictwu naszej patronki w ramach tygodniowych nabożeństw. Gdyby ktoś bał
się przyjąć przedstawicieli Rady Parafialnej może bezpośrednio wpłacić na konto parafialne Bank
Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie oddział w Brzostku numer konta: 21 8589 0006 0080 0291 2262 0001.
Tytuł przelewu Imię i nazwisko, numer domu z dopiskiem - „składka inwestycyjna”.
 Od poniedziałku rozpoczniemy Msze Gregoriańskie z intencji pogrzebowych za spokój duszy Śp. +
Stanisława Kmiecika i + Mateusza Sobczyka. W zakrystii można odebrać grafik gregorianek.
 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do
wieczności: Śp. + Edward Kolbusz; + Genowefa Wadas. Polecajmy zmarłych
parafian miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach. Pogrzeb Śp.
Genowefy Wadas odbędzie się we wtorek o godz. 14.00. Różaniec 13.30.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o
czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Stanisławie
Przewoźnik, Marii Żmuda, Dorocie Hals, Józefowi Samborskiemu i Janowi Stręk
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.

