
II Niedziela po Bożym Narodzeniu – 3 stycznia 2021 

WPROWADZENIE: W pierwszą Niedzielę Nowego Roku, 

gromadzimy się w naszej świątyni, aby oddać chwałę Bogu, którego 

odwieczne Słowo stało się dla nas i naszego zbawienia Ciałem. 

Mimo, że to Słowo Boga przyszło do swojej własności, jednak, jak 

zauważa Św. Jan Apostoł,  nie wszyscy Go przyjęli. Nasz Bóg jest 

wielkim miłośnikiem wolności i nigdy na siłę nie wchodzi do 

naszego życia. Tylko tym, którzy przyjmują Jego Odwieczne Słowo, 

czyli Jezusa daje siłę i moc do dobrego życia, oraz łaskę życia 

wiecznego po śmierci. Dlatego na progu nowego roku złóżmy 

postanowienie, że nie będziemy lekceważyć żadnego dnia 

świętego, że bez poważnej przyczyny nie opuścimy nigdy 

niedzielnej Mszy świętej.  

Ogłoszenia duszpasterskie:  Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; 

suma o godz. 11.00. po południu Msza o godz. 13.00 i 15.00. 

 Przyszła niedziela przeżywana będzie jako NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO, która kończy okres 

Bożego Narodzenia. Jednak na mocy zwyczaju i tradycji śpiew kolęd i dekoracje świąteczne w Kościele 

zostają do 2 lutego, czyli Święta Matki Bożej Gromnicznej. Msze Święte w Niedzielę Chrztu Pańskiego 

tak jak dzisiaj, czyli 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po południu Msza o 

godz. 13.00 i 15.00.  
 W najbliższą środę - Uroczystość Objawienia Pańskiego – czyli ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI. Jest to 

Dzień Diecezjalnego Dzieła Misyjnego i Misyjny Dzień Dzieci. Na wszystkich Mszach poświęcenie złota, 

kadzidła i kredy. Ofiary, które w tym dniu składamy na tacę, czy przy przygotowanych zestawach z 

kadzidłem i kredą przeznaczone są na misje.  Jest to święto obowiązkowe i w tym dniu mamy obowiązek 

w sumieniu  uczestniczyć we Mszy świętej. W Święto Trzech Króli Msze Święte tak jak w niedzielę czyli: 

7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po południu Msza o godz. 13.00 i 15.00.  
 W ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI NASI PARAFIALNI MĘDRCY przy wyjściu z kościoła będą rozdawać 

zestawy z najlepszych kadzideł z basenu Morza Śródziemnego także mirry i poświęconą kredę. 

Wszystko jest w zestawie, wystarczy tylko rozżarzyć węgielek i już można się delektować zapachem 

kadzidła w całym domu.  Poświęconą kredą można na drzwiach domu wypisać Iniciały Imion Mędrców 

ze wschodu  z cyfrą Nowego Roku. Nawiązuje to do skrótu łacińskiego błogosławieństwa: Christus 

mentionem benedicat – czyli (Niech) Chrystus Błogosławi ten Dom, to Mieszkanie. Przy tej okazji można 

złożyć ofiarę na misje do puszki. 

 Zgodnie z komunikatem Ks. Biskupa, aby podtrzymać tradycję spotkań duszpasterzy z wiernymi i udzielania 

przy tej okazji błogosławieństwa kolędowego, już dzisiaj ogłaszam, że 

po skończeniu kwarantanny narodowej, będziemy zapraszać 

mieszkańców poszczególnych rejonów parafii na specjalnie 

celebrowane dla nich Msze Święte kolędowe połączone z 

udzieleniem błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem dla 

rodziny. Postarajcie się, aby z każdego domu byli przedstawiciele 

danej rodziny. Harmonogram takich Mszy będziemy podawali w 

niedzielę na każdy kolejny tydzień. Aby zrealizować to życzenie Ks. 

Biskupa wydrukowałem specjalne zaprojektowane  przeze mnie i Ks. 

Tomasza obrazki formatu A4 z modlitwą błogosławieństwa dla 

poszczególnych Rodzin parafii na tle naszego Kościoła. Oprócz tego przedstawiciel danej Rodziny zabiera 

buteleczkę przygotowanej wcześniej wody święconej, również z inicjałami naszej parafii. Po powrocie z 

Kościoła do domu należy odmówić tą modlitwę błogosławieństwa i pokropić swój dom wodą święconą.  

 Jak co roku do końca stycznia musimy ubezpieczyć budynek Kościoła w Siedliskach i Głobikówce, 

budynek plebanii także starej, instalacje elektryczną, instalację nagłaśniającą, dzwony i zegar oraz OC 



dla parafii. Dlatego w najbliższą niedzielę ofiary, które będziemy składać na tacę będą przeznaczone na 

to ubezpieczenie. Proszę o zrozumienie i ofiarność na ten cel. Koszt opłacenia polisy w naszym 

przypadku to jest składka niedzielna razy dwa i pół. Dlatego ważna jest tutaj  solidarność w składanej 

ofierze. 

 Serdecznie dziękuję tym osobom, które wczoraj ciężko pracowali przy wycince drzew wokół Kościoła. 

To podziękowanie składam na ręce Pana Sołtysa Bogdana Stanek. W intencji pracujących przy wycince 

drzewa w najbliższą niedzielę o godz. 15.00 odprawię Mszę prosząc o Boże błogosławieństwo, łaskę 

dobrego zdrowia i opiekę Patronki Parafii w ich życiu rodzinnym i zawodowym. 

1. Bogdan Stanek – Sołtys 

2. Marian Litwicki 

3. Adam Korasadowicz 

4. Łukasz Stanek 

5. Dariusz Wójtowicz 

6. Roman Markiewicz 

7. Henryk i Cecylia Zima 

8. Zygmunt Nowicki 

9. Sylwia Nowicka 

10. Stanisław Śliwa 

11. Marek Rutkowski 

12. Stanisław Sobczyk 

13. Mateusz Wróbel 

14. Daniel Wołowiec 

15. Daniel Nykiel 

16. Zbigniew i Maria Wodzień 

17. Stanisław i Ewa Godek 

18. Jan Szczepkowicz 

19. Mateusz i Dorota Jaje 

20. Dominik Nowicki 

21. Ryszard i Dorota Straciło 

22. Stanisław łazowski 

23. Daniel Łazowski 

24. Jan Łazowski 

25. Kacper Łazowski 

26. Sławomir Wadas 

27. Dariusz Wadas 

28. Mateusz Gil 

29. Adam Gil 

30. Rafał Gil 

31. Mariusz Gil 

32. Witold Kalina 

33. Jan Kordela 

34. Tomasz Kordela 

35. Kazimierz Nowak 

 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - 

Bogusz, a dziękuję Pani Anna Wołowiec, Katarzyna Kuk, Gabriela Jędrzejczyk, Stanisław Kuk i 

Mateusz Gil oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie Bóg zapłać także tym, którzy troszczyli 

się o czystość Kościoła w Głobikówce, a dziękuję  Pani Danucie Prokuska i Bożenie Prokuska. Dziękuję 

Strażakom z OSP za wczorajszą dezynfekcję naszego Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 


