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Wprowadzenie: Uroczystość Chrztu Pańskiego, którą dzisiaj 

przeżywamy, przypomina nam najważniejszy moment naszego 

życia, czyli chwilę naszego chrztu. Musimy jednak pamiętać, że 

na chrzcie otrzymaliśmy wiarę w zalążku, którą trzeba 

nieustannie rozwijać poprzez modlitwę, sakramenty i życie 

zgodne z wolą Bożą zawartą w przykazaniach i Ewangelii. 

Patrząc dziś na nasze życie, na naszą modlitwę, naszą wiarę i 

praktyki religijne poprzez które wyrażamy naszą wiarę i miłość 

do Boga, zadajmy sobie pytanie: czy Bóg ma w nas 

„upodobanie”?; Czy jest z nas zadowolony? Czy jesteśmy Jego 

umiłowanymi synami i córkami? Dzisiejsze ofiary które 

składamy na tacę przewznaczone na ubezpieczenie naszych 

Kościołów, budynków parafialnych, instalacji elektrycznych, 

nagłaśniających i dzwonów. Prosimy o ofaiarnośc i solidarność w składanej ofierze.  

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. 

 Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia.  Dzisiaj po każdej Mszy 

zamiast Aktu Pokuty pokropienie wiernych wodą święconą. Ten obrzęd ma przypomnieć nam własny 

chrzest i naszą przynależność do Chrystusa, który nas zbawił.  

 OD SOBOTY ROZPOCZNIEMY KATECHIZACJĘ PRZEDMAŁŻEŃSKĄ, zwaną potocznie kursem 

przygotowującym do zawarcia sakramentu małżeństwa. W tej katechizacji przedmałżeńskiej może 

uczestniczyć młodzież po bierzmowaniu. Miałem wiele głosów z parafii aby taką katechizacje zorganizować, 

więc wychodzę naprzeciw tym oczekiwaniom. Spotkanie i konferencje będą odbywać się w soboty po 

wieczornej Mszy ok.  godz. 17.30 i w niedziele po Mszy popołudniowej (15.00) czyli o godz. 16.00.  

 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na ubezpieczenie, niech Patronka Parafii wszystkich 

ofiarodawców ma w swojej opiece, wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia. 

 W czwartek o godz. 16.00 spotkanie ministrantów i kandydatów na ministrantów, natomiast w czwartek 

po Mszy spotkanie lektorów. W sobotę o godz. 10.00  spotkanie DSM na plebanii. 

 Od przyszłego tygodnia tj. od 18 do 23 stycznia 2021 rozpoczniemy Msze Kolędowe z 

błogosławieństwem dla poszczególnych Rodzin parafii. W każdym dniu będziemy zapraszać 

przedstawicieli rodzin z różnych przysiółków parafii. W tym tygodniu opublikuje na stronie parafialnej 

grafik takich Mszy Kolędowych oraz listy Rodzin zamieszkujących dany przysiółek. Gdyby się coś nie 

zgadzało to proszę o telefon, gdyż jestem na etapie przepisywania kart kolędowych. Tak jak to już było 

mówione przedstawiciel danej rodziny po Mszy Kolędowej zabiera do domu specjalnie przygotowaną 

modlitwę błogosławieństwa i buteleczkę wody święconej. 

 OSP Siedliska – Bogusz zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców do zawarcia umowy ubezpieczenia 

obowiązkowego budynków rolnych oraz OC rolnika. Serdecznie zapraszamy do Domu strażaka w dniach 

11 stycznia oraz 15 stycznia w godzinach od 11.00 do 15.00. Dyżur będzie pełnić przedstawicielka Multi 

agencji ubezpieczeniowej Anna Zdziarska Kumiega, nasza parafianka. 

 Kierownik SGPZOZ (Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej) w Brzostku 

informuje, że mieszkańcy Gminy Brzostek  będą mieli możliwość w najbliższym czasie poddać się 

szczepieniu przeciw COVID-19 w Ośrodku Zdrowia w Brzostku oraz w Smarżowej. Zapisy do I etapu 

szczepień czyli osoby po 60 roku życia trwają do 14 stycznia 2021. Możliwość 

zapisu osobiście, telefonicznie lub e-mailowo. O kolejnych etapach szczepień 

Ośrodek będzie informować na bieżąco. 

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

czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Bogumile Godek, 

Jadwidze Raś, Elżbiecie Smoroń, Marii Klucznik, Ewie Godek oraz ofiarę 100 

zł na dekoracje w kościele. Serdecznie Bóg zapłać także tym, którzy troszczyli 

się o czystość Kościoła w Głobikówce, a dziękuję  Pani Beacie Wodisz i 

Grażynie Gulis. Dziękuję Strażakom z OSP za wczorajszą dezynfekcję naszego 

Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę 

dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  



 

 

 


