31 styczeń 2021 – IV Niedziela zwykła – Rok B
Wprowadzenie: W dzisiejszej Ewangelii Jezus modli się i działa. Po chwilach spędzonych w miejscu
pustynnym na modlitwie Jezus powraca do ludzi i wchodzi w
ich codzienność: naucza, uzdrawia chorych, wypędza złe duchy.
Podobnie i w naszym życiu modlitwa i praca powinny się
przeplatać wzajemnie. Bo modlitwa nadaje właściwy kierunek
naszemu życiu. Ponadto, jak mówi Św. Tomasz a’Kempis: „Na
dwóch skrzydłach człowiek wznosi się do Boga: modlitwy i
pracy”. Bowiem modlitwa jest kanałem Bożej łaski, a bez niej nie
możemy się zbawić. Zatem gromadząc się dzisiaj na Eucharystii
prośmy Chrystusa podobnie jak Apostołowie: „Panie naucz nas
modlić się”. Spraw niech modlitwa będzie dla nas czymś tak
naturalnym jak jedzenie i oddychanie.
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.
 Przypominam, że w parafii trwa KATECHIZACJA PRZEDMAŁŻEŃSKA, zwaną potocznie kursem
przygotowującym do zawarcia sakramentu małżeństwa. Spotkania i konferencje odbywają się w soboty
po wieczornej Mszy ok. godz. 17.30 i w niedziele po Mszy popołudniowej (15.00) czyli o godz. 16.00.
 We wtorek Uroczystość Ofiarowania Pańskiego –
czyli Święto Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. będą
sprawowane według porządku świątecznego, czyli przed
południem tak jak w niedzielę, czyli o godz.

7.00; 9.30.

11.00 a po południu o godz. 17.00. Na wszystkich

Mszach
Świętych poświęcenie GROMNIC. Jest to także ŚWIATOWY
DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO. Z tej okazji
wszystkim OSOBOM ZAKONNYM ( siostrom i ojcom)
pochodzących i pracujących w naszym dekanacie pilzneńskim
składamy gorące życzenia wszelkich łask Bożych oraz obejmujemy ich naszą modlitwą. Ofiary składane w
tym dniu na tace przeznaczone są na klasztory klauzurowe, czyli oddane modlitwie w naszej Diecezji.
 2 lutego w święto MB Gromnicznej DSM o godz. 10.45 zaprasza na ostatnie kolędowanie. Dziewczynki z
DSM zaśpiewają najpiękniejsze kolędy. Nasza obecność będzie dla nich najlepszą nagrodą.
 We wtorek o godz. 17.00 sptkanie formacyjne dla uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej w
Smarżowej i Siedliskach – Bogusz w ramach duchowego przygotowania do I Komunii. Obecność
obowiązkowa.
 We wtorek przypada też 46 Rocznica Święceń biskupich Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego.
Naszą modlitwa wyraźmy mu wdzięczność za wierną posługę w diecezji.
 W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca Lutego. Msza wotywna o NSPJ w piątek rano o
godz. 6.30 i po południu o godz. 17.00. Jest to DZIEŃ MISYJNY w parafii, w tym dniu wspieramy
duchowo przez modlitwę i materialnie poprzez składane ofiary Dzieło Misyjne Kościoła. Okazja do
spowiedzi pół godziny przed mszami w ciągu tygodnia a w I piątek od godz. 16.00. W piątek
Głobikówce w I piątek Msza o godz. 15.00 a pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi..
 W I sobotę miesiąca ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH. Zapraszam Zelatorów i Członków
Żywego Różańca.
 Ogłoszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w siedliskach Bogusz: Dyrektor Szkoły podstawowej w
Siedliskach Bogusz ogłasza, że ZAPISY DO PRZEDSZKOLA ROCZNIK 2015; 2016, 2017, 2018 na rok

szkolny 2021/2022 odbywać się będą do 15 lutego 2021 roku u nauczycieli przedszkola w godzinach od 8.00
do 13.00. Prosi się o zachowanie reżimu sanitarnego, czyli maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk.
 W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka Śp. + Maria Chajec i Śp + Roman
Chodór z Grudnej Dolnej. Polecajmy zmarłych parafian miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych
modlitwach.
 Po wtorku możemy już pościągać dekoracje świąteczne i zabezpieczyć na przyszły rok. Najlepiej
zrobią to ci, którzy pomagali przygotować kościół do świąt. Stąd prośba do Pani Barbary Kordela,
Pani Anety Czyż i Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Prośba do chętnych panów by wybić choinki ze
stojaków i zabrać na opał. Dobrze by ustalić jeden dzień, środa lub czwartek wieczór.
 Dnia 2 lutego tj. wtorek od godz. 8.30 Centrum Medyczne S-MED. W miejscowości Brzostek, ul.
Mysłowskiego 5B, odbędzie się kompleksowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów.
Szczegółowe informacje w salonie optycznym.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach Bogusz, a dziękuję Pani Zofii Cabaj, Alicji Jarmusz, Marii i Stanisławowi Dziurdzik, Barbarze Czyż i
Elżbiecie Kałuża oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie
Bóg zapłać także tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w
Głobikówce, a dziękuję Pani. Dziękuję Strażakom z OSP za wczorajszą
dezynfekcję naszego Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

