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Wprowadzenie: Dzisiaj poprzez Ewangelię, jesteśmy świadkami 

pierwszego cudu Jezusa. Zdawałoby się, że ten cud przemienienia 

wody w wino, nie był konieczny, bo nie ratował życia czy zdrowia 

człowieka. Potwierdzał tylko prawdę, że dla Boga nie ma rzeczy 

niemożliwych. W tym pierwszym cudzie Jezusa, mamy piękne 

odniesienie do Mszy Świętej, gdzie mocą słów konsekracji również 

następuje cudowna przemiana chleba w Ciało, a wina w Krew 

Chrystusa. Uczestnicząc w niedzielnej Eucharystii, my także 

możemy doświadczyć cudu przemienienia. Dlatego napełnijmy 

stągwie naszych serc wodą modlitwy, napełnijmy aż po brzegi, 

żeby Jezus w czasie tej Mszy tą naszą wodę modlitwy przemienił w 

wino łaski i Bożego błogosławieństwa.  

 

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. 15.00. 
 Od wtorku będziemy przeżywać w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. O ten dar jedności dla 

wszystkich wyznawców Chrystusa będziemy się modlić w ciągu tygodnia i w czasie nabożeństw.  

 W piątek  obchodzimy DZIEŃ BABCI, a w sobotę DZIEŃ DZIADKA. Wszystkim Babciom i Dziadkom z 

okazji ich święta życzymy Bożego błogosławieństwa, życzliwości i miłości od dzieci i wnuków oraz łaski 

dobrego zdrowia. W tych dniach będziemy się wspólnie modlić za nasze czcigodne Babcie i naszych Dziadków, 

a także tych, którzy odeszli już do wieczności. 

 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegła niedzielę na tacę, a przeznaczone na ogrzewanie naszych 

Kościołów. Jak już mówiłem w czasie Mszy kolędowych złożyliście sporo, bo w Siedliskach 14 200 zł, a 

Głobikówce 1380 zł. Dziękuję za ofiarność, zwłaszcza tym, którzy składali większe ofiary w kopertach, 

dziękuję także za solidarność w składanej ofierze. Bo tak jak mówiłem, jesteśmy w stanie poradzić sobie z 

ogrzewaniem naszych Kościołów, jeśli podejdziemy do tego solidarnie razem. Zapłaciłem rachunki, a pozostałą 

kwotę wpłaciłem na konto parafialne na następny rachunek, który będzie dużo większy, bo za dłuższy okres 

grzania. 

 Zakończyliśmy Msze kolędowe z błogosławieństwem dla poszczególnych rodzin naszej parafii. Serdecznie 

Bóg zapłać za ofiary złożone przy tej okazji, które w dużej mierze zostały przeznaczone na moje osobiste opłaty 

i zobowiązania jakie mam w skali roku wobec instytucji kościelnych i państwowych. Pozostałe ofiary zostaną 

wykorzystane na dalszy remont plebanii. Ja już cieszę się wyremontowanym mieszkaniem na piętrze i powoli z 

remontem schodzę na parter: kończę klatkę, a potem będziemy się brać z remontem za kancelarię, jadalnię, 

kuchnię, i pokój gościnny. Będziemy te remonty robić powoli i stopniowo w miarę, jak uda się coś 

zaoszczędzić. 

 Spotkanie kandydatów na ministrantów z Siedlisk i z Głobikówki w środę o godz. 16.00. Spotkanie 

kandydatów na lektorów z klasy VI i VII w czwartek o godz. 16.00. 

 

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o 

czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Anecie 

Szydłowskiej: Małgorzacie Chajec; Krystynie Godzińskiej; Danucie 

Godzińskiej; Danucie Czarneckiej; Lucynie Siarkowskiej oraz ofiarę 120 zł 

na dekoracje w kościele. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże 

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

 

 


