Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada 2022 roku
Ogłoszenia duszpasterskie
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Dziś Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego i jednocześnie
patronalne święto: LSO Diecezji Tarnowskiej, KSM-u oraz Akcji Katolickiej. Dziś wypada Światowy Dzień
Młodzieży, Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego oraz Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków
Drogowych. Gratulujemy Kacprowi Gnutkowi oraz Miłoszowi Padołowi, którzy wczoraj zostali włączeni do
grona ministrantów naszej parafialnej Liturgicznej Służby Ołtarza. Dziękujemy także rodzicom za wszelkie
zaangażowanie i pomoc swoim pociechom w realizacji tej pięknej funkcji służby przy ołtarzu.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się tydzień temu w akcję „Chlebki miłosierdzia” w naszej Parafii. Po
odliczeniu kosztów zebrano na pomoc ubogim w Parafii 1.160 złotych.
Spotkania: w czwartek po Mszy świętej LSO; w piątek DSM po Mszy świętej oraz Schola i MGA o 18.00, w
sobotę po Mszy wieczornej Akcja Katolicka i Caritas.
W liturgii: w poniedziałek Ofiarowanie NMP; we wtorek św. Cecylii; w czwartek św. Andrzeja Dung-Lac i
Towarzyszy. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia obfitości łask
Bożych i opieki Matki Bożej Bruśnickiej.
W przyszłą niedzielę 27 listopada będziemy przeżywać I Niedzielę Adwentu. Ofiary składane w tym dniu są
przeznaczone na cele remontowe i inwestycyjne w Parafii. Od przyszłej niedzieli rozprowadzane będą też
świece Caritas – ofiara minimalna to 10 złotych oraz opłatki na stół wigilijny. Bóg zapłać za ofiary.
Kancelaria w tym tygodniu będzie czynna od poniedziałku do piątku po Mszy świętej wieczornej; w sobotę i
niedzielę kancelaria jest nieczynna.
W zakrystii Sanktuarium jest dostępna książka ks. Jana Bartoszka, pt. „Sanktuarium Matki Bożej Bruśnickiej w
przepowiadaniu księdza Władysława Kurdziela”. Ofiara-cegiełka za książkę to min. 20 złotych, nie stawiamy
jednak granic hojności, jest to ofiara na Sanktuarium w Bruśniku.
Bóg zapłać za ofiarę 320 złotych złożoną tydzień temu na „Kościół w potrzebie”. Dziękujemy również za
ofiary: 500 i 2.000 złotych na mechanizm dzwonów oraz 2.000 na mechanizm obrazu. Jeśli ktoś chciałby
wesprzeć dzieła i prace w Sanktuarium jest taka możliwość przez ofiarność indywidualną lub wpłacając na
konto parafialne ofiary na te cele. Dziękujemy także za ofiary: po 100 złotych z 2 numerów złożone na
roczne utrzymanie Cmentarza. W kancelarii, w zakrystii, na konto parafialne lub w kopertach na tacę z
podpisaną miejscowością i numerem domu, można składać ofiary na roczne utrzymanie Cmentarza na
2022 rok. Wszystkich dobrodziejów parafii duchowych i materialnych polecamy na Mszy świętej zbiorowej
w środy. Niech dobry Bóg wynagrodzi waszą wszelką dobroć i życzliwość swym błogosławieństwem.
Pod chórem jest nowy numer Gościa Niedzielnego w cenie 8 złotych. Ofiary można składać w koszyczku.
Dziękujemy za sprzątanie z kolejki i złożoną ofiarę na kwiaty. Na najbliższy tydzień do sprzątania, prosimy
mieszkańców Bruśnika: 178; 182; 181. Przypominamy także, aby sprzątający z kolejki w danym
wyznaczonym tygodniu dbali także o odśnieżanie, by można było bezpiecznie dotrzeć na modlitwę. Zostało
uruchomione grzanie w Sanktuarium, bardzo prosimy o pilnowanie, aby domykać drzwi wejściowe.
KGW z Bruśnika odpowiadając na prośbę ojca Redemptorysty z terenu naszej Gminy posługującego w parafii
na Ukrainie wznawia akcję Pomagamy Ukrainie. Zbieramy ciepłe zimowe buty i ubrania w dobrym stanie,
pościel, koce, ręczniki, kołdry, środki higieniczne oraz żywność długoterminową. Wymienione rzeczy jak i
żywność można dostarczyć do świetlicy KGW w Domu Ludowym w Bruśniku do końca miesiąca w każdy
poniedziałek i czwartek w godz. 8.00 do 13.00. apelujemy do włączenia się w tę akcję mieszkańców Bruśnika,
Siekierczyny i Falkowej. Otwórzmy swoje serca dla bliźniego w potrzebie.
Jest już dostępna księga intencji na nowy 2023 rok. Po ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej zostały
uwzględnione w księdze także zgłaszane sugestie. Pomimo bardzo małej frekwencji uczestników Mszy św. w
I piątki miesiąca w kaplicach, dopóki w Parafii jest ks. Wikariusz te Msze będą nadal utrzymane poza feriami i
wakacjami, dlatego zachęcamy do liczniejszego w nich uczestnictwa. Ponadto w kaplicach będą sprawowane
Msze święte we wszystkie niedziele i święta nakazane w Polsce według obowiązujących przepisów, gdzie
mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej pod grzechem czyli: uroczystość Narodzenia Pańskiego (25
grudnia), uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia),
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało, uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia)
oraz uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada). Nie zawsze jest obecny Organista dlatego prosimy, aby
ktoś z ludu Bożego rozpoczynał pieśni mszalne. Zachęcamy, aby nosić na Msze św. książeczki lub śpiewniki.

