14 listopada 2021 – XXXIII Niedziela zwykła – Rok B
DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM
WPROWADZENIE: Drodzy! W przedostatnią niedzielę roku liturgicznego Liturgia Słowa mówi o nam końcu
świata. Wszystko co jest na świecie ma swój początek i koniec,
wszystko jest tylko czasowe, a my jesteśmy tylko pielgrzymami.
Tylko Bóg jest wieczny. Tak zatem jak kończy się rok kościelny,
tak również zakończy się kiedyś nasze życie. Dlatego do tego
ważnego momentu powinniśmy się roztropnie przygotowywać.
Dobrze to wyraża mądrość wschodnia „Nasze walizki powinny
być zawsze spakowane”. Zatem nie zwlekajmy z czynieniem
dobra do momentu naszej śmierci, pamiętając, że u Boga wielki
jest ten, kto ma dobre i wrażliwe serce. Przeżywamy dzisiaj XV
Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym
roku sposób szczególny wspieramy duchowo przez modlitwę
i materialnie przez ofiary prześladowanych chrześcijan w
Libanie i Syrii.

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.
 W przyszłą niedzielę – przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po Komunii na
sumie odmówimy uroczyście Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Chrystusowi – Królowi, za odmówienie
którego Kościół udziela odpust zupełny. W nawiązaniu do Apelu Episkopatu Polski, Biskup Tarnowski
zwraca się z prośba o włączenie się do zbiórki środków na pomoc parafiom przyjmującym migrantów na
granicach naszego kraju. Zbiórka do puszek na ten cel będzie miała miejsce w przyszłą niedzielę, a zebrane
środki należy przekazać do Caritas Diecezji Tarnowskiej.
 Niedziela Chrystusa Króla to także Patronalne Święto Liturgicznej Służby Ołtarza. Naszym chłopcom,
którzy służą Panu z radością wyrazimy wdzięczność, kiedy pomodlimy się za nich oraz ich rodziców, prosząc
o potrzebne łaski i błogosławieństwo w uczniowskim trudzie.
 Informuję, że katechizacja przedmałżeńska, czyli kursy przygotowujące do zawarcia Sakramentu
Małżeństwa będą w najbliższym czasie od 20 listopada tj. w najbliższą sobotę do 5 grudnia br. w parafii
Św. Jana Chrzciciela w Pilźnie. Spotkania będą odbywać się w soboty o godz. 18.30, a w niedziele o godz.
19.00. Będzie też w Wielkim Poście kurs w parafii Lubcza. W związku z tym, w naszej parafii kurs małżeński
będzie dopiero w 2022 roku, a wiec co dwa lata.
 W tym tygodniu jestem na rekolekcjach kapłańskich w Gródku nad Dunajcem. W sprawach pilnych proszę
kontaktować pod numerem telefonu lub z Ks. Tomaszem, który będzie mnie
zastępował.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie
troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani
Jadwidze Samborskiej; Renacie Widomskiej; Stanisławie Smoła; Iwonie
Wójcik i Janinie Straciło oraz ofiarę 150 zł na potrzeby naszego Kościoła.
Dziękuję sprzątającym w Głobikówce Pani Marcie Pietrzyckiej i Marii
Pasek Niech Patronka Parafii wszystkim tym osobom, które się angażowały
w minionym tygodniu wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego
zdrowia.

