5 czerwca 2022 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Wprowadzenie: Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha
Świętego. W dzień Zesłania Ducha Świętego Kościół objawił się całemu
światu. Apostołowie otrzymali moc z wysoka, dary Ducha Świętego i stali
się odważnymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego. Głoszą teraz
Ewangelię Jezusa nie tylko słowem, ale świadectwem życia. Dla nas
dniem Zstąpienia Ducha Świętego był dzień, w którym przyjęliśmy
sakrament bierzmowania. Prośmy zatem, aby Duch Święty odnowił w nas
wszystkie łaski tego sakramentu, tak byśmy swoją wiarę mężnie
wyznawali i postępowali według jej zasad.
 Ogłoszenia duszpasterskie:

Msze Święte dzisiaj w naszym

Kościele będą: 7.00; 9.30; suma o godz. 11.00 i po południu Msza o godz.
przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin.

15.00. Piętnaście minut

 Dzisiaj o godz. 13.00 Msza pogrzebowa Śp. + Stanisława Samborskiego z Bączałki. Polecajmy
zmarłego parafianina miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach.
 JUTRO ŚWIĘTO MATKI KOŚCIOŁA. Do niedawna było to święto obowiązkowe. Tym bardziej
powinniśmy świętować, zwłaszcza naszemu Kościołowi patronuje Matka Boża w tajemnicy swojego
narodzenia, to dla nas taki mały odpust. Msze Święte w naszym Kościele według porządku
świątecznego. Przed południem tak jak w niedzielę o godz. 7.00;

9.30 suma 11.00, a po południu

Msza Święta o godz. 18.00
 W Głobikówce Msza w Święto Matki Kościoła tak jak w niedzielę o godz. 8.15
 Przyszła Niedziela to Uroczystość Trójcy Świętej. W tym dniu składamy ofiary do puszek na
Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
 W przyszłą niedzielę po Mszy popołudniowej o godz. 16.00 spotkanie przedstawicieli Rady Parafialnej i
Rady Sołeckiej na plebani. Zapraszam
 Już dzisiaj ogłaszam, że 16 CZERWCA W CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. Msza
Święta z procesją do czterech ołtarzy o godz. 11.00. Za każdy ołtarz tak jak w tamtym roku będzie
odpowiedzialna inna miejscowość naszej parafii. Tutaj prośba do Sołtysów, poszczególnych
miejscowości, którzy znają poszczególne rodziny, aby rozpocząć kolejkę i co roku wyznaczać 15 rodzin,
które będą odpowiedzialne za przygotowanie ołtarzy i otoczenia wokół Kościoła. Nie potrzeba
angażować całą miejscowość, zresztą jak się ogłosi tak ogólnie to i tak zawsze angażują się ci sami
parafianie. Dlatego ten system będzie najlepszy i sprawiedliwy.
 I tak: za I ołtarz na parkingu pod szkołą mieszkańcy Głobikówki, Kamionek i Huty; za II ołtarz pod
Remizą OSP mieszkańcy Siedlisk; za III ołtarz przy Kaplicy na Cmentarzu mieszkańcy Smarżowej, i za
IV ołtarz przy krzyżu misyjnym mieszkańcy Bączałki i Grudnej Dolnej. Ołtarze zostały tak dobrane bo
są one związane z intencjami w których będziemy się przy nich modlić i przyjmować błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem.
 Tak jak mówiłem w ubiegłym roku, zostały zamówione stałe ołtarze na Boże Ciało, wszystko z
instrukcją skręcenia zapakowane w jednej dużej torbie. Koszt jednego ołtarza to 1620 zł. Do pierwszego
ołtarza dołożyli się tegoroczni bierzmowani 1000 zł. Drugi ołtarz ufundowali mieszkańcy Smarżowej w
ubiegłym roku przy okazji przygotowania ołtarza na Boże Ciało. Trzeci ołtarz ufundowało 6 Rodzin z
Podlesia Smarżowskiego. Został jeszcze czarty Ołtarz.
 Kolejne ogłoszenie dotyczy przygotowania procesji. Już dzisiaj kieruję prośbę się do Panów Strażaków
gdy idzie o niesienie baldachimu i zabezpieczenie trasy procesji. Natomiast gdy idzie o figury i feretrony
to w tym roku nie bierzemy tych zabytkowych dużych sztandarów, one mają już ponad 100 lat i nadają
się tylko do muzeum. Mamy już trzy feretrony, tutaj pragnę serdecznie podziękować Państwu

Barbarze i Janowi Kordela za ufundowanie trzeciego feretronu z Sercem Pana Jezusa i Sercem Matki
Bożej za 1400 zł. Myślę, że za trzy lata będziemy mieli wystarczającą ilość feretronów na procesję.
Prośba do chętnych Pań, które zawsze niosą figury, by wcześniej je odkurzyć i przyozdobić.
Zaangażowanie się w procesję jest wyrazem wiary w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii i
źródłem obfitości Bożego błogosławieństwa.
 Dziękuję tym, którzy pomogli ufundować kwiatki na rabatę do krzyża misyjnego. (300 sztuk) Rodzicom
dzieci, które brały udział w wycieczce integracyjnej do Wadowic i Zatoru – 160 zł; Pewnej osobie, która
chciał pozostać anonimowa – 200 zł; Pani Katarzynie Prokuski 400 zł. Cała rabata łącznie z ziemią
kosztowała prawie 800 zł. Niech Jezus błogosławi tym osobom i obdarza łaską dobrego zdrowia.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła, a
dziękuję Pani Izabeli Kurcz; Zofii Kurcz; Justynie Wołowiec; Janinie Wołowiec i Adamowi Kopala
oraz ofiarę 250 zł na potrzeby Kościoła. Dziękuję także moim przyjaciołom z Rajbrotu koło Bochni za
bezinteresowne przycięcie żywopłotu koło Kościoła i wykoszenie brzegów.
Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego
zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

