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Wprowadzenie: Pomału kończy się nasze adwentowe 

czuwanie i prostowanie ścieżek swojego życia dla Pana, który 

przyjdzie do nas poprzez liturgię Świąt Bożego Narodzenia. 

Już w sobotę o północy na Pasterce staniemy przy żłóbku, 

adorując Boga, który dla nas stał się człowiekiem. 

Przygotowując się do Wigilii przed Bożym Narodzeniem 

módlmy się, abyśmy potrafili godnie przyjąć Jezusa w swoich 

domach i w naszych  sercach, byśmy w atmosferze miłości, 

zgody, życzliwości oraz radości mogli przeżywać wieczerzę 

wigilijną i nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.  
 

Ogłoszenia duszpasterskie: 

Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. po południu Msza o 

godz. 15.00.  Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki roczne i modlitwy za zmarłych z 

naszych Rodzin.  

 

 RORATY codziennie o godz. 17.00, natomiast w sobotę, czyli w WIGILIĘ ostatnie 

RORATY o godz. 10.00 rano a w Głobikówce o godz. 8.00. Przy tej okazji chcę 

serdecznie podziękować DZIECIOM, że tak pięknie codziennie uczestniczyły w 

RORATACH w naszym Kościele, dziękuje także ich RODZICOM za to, że 

przyprowadzali swoje pociechy do Kościoła. Odbyliśmy duchowo wspaniałą 

pielgrzymkę do grobu Św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela przygotowując się w ten sposób 

do Świąt Bożego Narodzenia.  Niech Patronka Parafii Siedliska Pani wyprasza wszystkim 

uczestniczącym w RORATACH Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia. 

 Jutro w poniedziałek po Mszy przygotowanie Kościoła do Świąt Bożego Narodzenia. Obsadzenie i 

ubranie choinek, założenie banerów, przygotowanie szopki, założenie stroików pod kinkiety. Pracy 

będzie dużo, dlatego jak co roku mam prośbę do chętnych Panów i Pań zwłaszcza z Koła Gospodyń 

Wiejskich, lektorów i młodzieży, aby przyszli juto w poniedziałek na godz.  18.00 

 PODZIEKOWANIA: Serdecznie dziękuję Panu Krzysztofowi Mirus z Siedlisk za podwożenie do 

chorych w poniedziałek. Dziękuję Panu Boganowi Stanek i Karolowi Staniszewskiemu za odśnieżanie 

parkingu, placu wokół Kościoła i plebanii. Bardzo serdecznie dziękuję Panom Bogdanowi Stanek, 

Januszowi Sobczykowi, Henrykowi Zima za wycięcie choinek i przywiezienie do Kościoła na święta; a 

Panu Leśniczemu Andrzejowi Witek dziękuję za bezinteresowne podarowanie tych choinek. Niech 

Patronka Parafii - Pani Siedliska wyprasza tym osobom Boże błogosławieństwo w pracy i łaskę 

dobrego zdrowia. 

 W sobotę   wieczorem zasiądziemy do WIECZERZY WIGILIJNEJ.  W sobotę nie ma Mszy o godz. 

17.00 tylko RORATY RANO o godz. 10.00 WIGILIA niech to będzie w naszych domach przeżyciem 

rodzinnym i religijnym. Wigilia jest także niezwykłą okazją do pojednania  w naszych rodzinach, 

domach i sąsiedztwie. Niech Wigilijnej Wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu 

Pisma św. o narodzeniu Zbawiciela, łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd.  Nie dopuśćmy do 

podawania na wigilijny stół napojów alkoholowych, a tradycyjnie 

zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.  

 LITURGICZNY OBCHÓD PAMIĄTKI BETLEJEMSKIEJ 

NOCY rozpoczniemy od Mszy Św. zwanej PASTERKĄ 

sprawowanej z soboty na niedzielę o północy, czyli o godz. 

24.00 a w Głobikówce o godz. 22.00. Na Pasterkę zapraszam 

wszystkich parafian i przybyłych na Święta gości. Nie 

usprawiedliwiajmy swojej nieobecności późna porą, bo cały urok 

pasterki polega na tym, że jest ona o północy. Składka na Pasterce 

– jak co roku  na tzw. „Fundusz Obrony życia”.  



 W niedzielę UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, Msze Święte tak jak w 

niedzielę 7.00; 8,15 – GŁOBIKÓWKA;  9.30; 11.00; i 15.00.  

 W Boże Narodzenie będzie składka na ogrzewanie Kościoła. Tak jak mówiłem na spotkaniu Rady 

Parafialnej, jeśli nie będzie solidarności w składanej ofierze na ten cel to sobie z tym nie poradzimy. Z 

powodu ostatnich sporych wydatków nawet nie mam z czego zapłacić. Po ostatnim serwisie pieca 

ekipa, która go wykonywała, stwierdziła, że zużycie gazu jest duże z powodu zainstalowanego złego 

pieca i całej instalacji oraz nadmuchu. Najbardziej zmartwiło mnie stwierdzenie, że ten piec długo nie 

pociągnie, bo cytuje „to proszę księdza próchno, dziadostwo i średniowiecze”. Proszę o zrozumienie, 

ofiarność i solidarność w składanej ofierze na ten cel. 

 Dzisiaj KIERMASZ ŚWIĄTECZNY organizowany przez OGNIKÓW i ich Rodziców w Remizie. 

Dochód ze sprzedaży wszystkich fantów zostanie w całości przekazany na działalność MDP i DDP 

OGNIKI. 

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

czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Zofii Wadas, 

Małgorzacie Sobczyk, Zofii Orzechowskiej, Kazimierze Galas oraz ofiarę 

200 zł i Krystynie Czekaj za ofiarę 50 zł na potrzeby tego Kościoła. 

Dziękuję tym, którzy dbali o czystość Kościoła w Głobikówce Pani 

Elzbiecie Kmiecik i Marii Warżel. Niech Patronka Parafii wyprasza 

wszystkim Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia, i ma zawsze w 

swojej opiece 

 

 

 

 

 

 


