
20 listopada 2022 – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata  
PATRONALNE ŚWIETO LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 

WPROWADZENIE: Codziennie modlimy się: „Przyjdź królestwo 

Twoje”. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas okazją, aby odpowiedzieć 

sobie na pytanie: czy Chrystus jest Królem mojego życia, czy Jego 

królestwo ma szansę objawić się we mnie i poprzez uczynki miłosierne 

rozszerzać w świecie? Pamiętajmy, że w Chrystusowym Królestwie 

największy jest ten, kto służy innym w miłości. Dzisiejsza Uroczystość 

obchodzona jest w naszej Diecezji jako Dzień Liturgicznej Służby 

Ołtarza. Modlitwą obejmijmy wszystkich naszych aspirantów, 

ministrantów i lektorów, aby tę zaszczytną służbę przy ołtarzu spełniali 

zawsze radośnie, gorliwie i pobożnie.  

OGŁOSZENIA: Msze święte dzisiaj o godz.:   7.00, 9.30, suma o godz. 11.00 i Msza Święta o godz.  

15.00 W GŁOBIKÓWCE o godz. 8.15  Przypominam, że w sobotę w naszym Siedliskim Kościele o godz. 

17.00 Msza Święta już z niedzieli. Przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych Rodzin. 

 Przypominam, że WYPOMINKI LISTOPADOWE  do 26 listopada codziennie pół godziny przed Mszą 

wieczorną, czyli o 16.30 połączone z modlitwą różańcową. W Głobikówce  wypominki listopadowe w 

piątek o godz. 15.00  Zapraszam parafian do tej modlitwy za zmarłych.  

 We wtorek w liturgii wspominamy Św. Cecylię, która jest Patronką Organistów 

i muzyki kościelnej. Z tej okazji naszemu ORGANIŚCIE PANU 

ANDRZEJOWI KIECA dziękujemy za jego posługę w naszej parafii i życzymy 

łaski dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz opieki Siedliskiej Pani i Św. 

Cecylii w życiu osobistym. Parafianie z Głobikówki w intencji Pana Andrzeja 

zamówili Mszę Świętą i będą się za niego modlić oraz składać życzenia w 

przyszłą niedzielę. 

 W piątek o godz. 17.00 listopadowe comiesięczne SPOTKANIE 

FORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA z klas VI, VII i VIII. Obecność obowiązkowa.  

 W PRZYSZŁĄ NIEDZIELE ROZPOCZNIEMY W KOŚCIELE ADWENT I 

NOWY ROK LITURGICZNY. W czasie tegorocznych rorat będziemy 

realizować program PROMYCZKA DOBRA razem z dziećmi będziemy RODZINNIE 

PIELGRZYMOWAĆ. Pielgrzymowanie szlakami świętego Jakuba, będzie dla dzieci i dorosłych 

wspaniałą przygodą i okazją do wyjątkowego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. W pierwszym 

dniu rorat dzieci otrzymują książeczki czyli tzw. PASZPORT PIELGRZYMA z konkretnym zadaniem i 

dobrym uczynkiem do wykonania, a w kolejne roraty naklejki związane z tematem dnia. Najważniejszy 

jednak jest udział w roratach. Dlatego już dziś zapraszam do udziału w RORATACH, które będą 

codziennie o godz. 17.00 wszystkich parafian, a zwłaszcza dzieci szkolne z LAMPIONAMI, dzieci 

przygotowujące się do I Komunii; młodzież, a zwłaszcza kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. 

Prośba do Rodziców by ze swoimi dziećmi przedyskutowali ich udział w roratach. Doświadczenie 

ubiegłego roku pokazuje, że jeśli dla rodziców jest to ważne, to dzieci bardzo chętnie uczestniczą w 

roratach i chcą uczestniczyć.  

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego 

otoczenia, a dziękuję Pani Honoracie Nowak; Marcie Papiernik; Sylwii Strugała; Małgorzacie Smołucha; 

Uli Rachwał i Jolancie Rachwał; Marii Drozd oraz ofiarę 250 zł na kwiaty 

i dekoracje w kościele. Prośba do następnej grupy, by skontaktować się z 

Panią Anetą Czyż w celu wykonania WIEŃCA ADWENTOWEGO do 

stelarza. Serdeczne Bóg zapłać za troskę o czystość i kwiaty w Kościele w 

Głobikówce: Pani Krystynie Kumięga i Annie Proszowskiej. Niech 

Patronka Parafii Siedliska Pani i MB Wspomożycielka Wiernych 

wyprasza tym osobom Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i 

ma zawsze w swojej opiece.  


