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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, praktyki 

religijne,  oraz życie zgodne z wolą Bożą zawartą w 

przykazaniach. Patrząc dzisiaj na naszą wiarę, 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 

ogrzewanie naszych Kościołów, prosimy o solidarność w 

składanej ofierze. Niech patronka Parafii wszystkim dzisiejszym ofiarodawcom wyprosi u swojego Syna 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i wszelką pomyślność. Dzisiaj zamiast aktu pokuty nastąpi obrzęd 

pokropienia wiernych woda święconą. Ten obrzęd ma przypomnieć nam własny chrzest i naszą przynależność do 

Chrystusa, który nas zbawił.  

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. 

 Dzisiejsza Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia.   

 Od jutra czyli poniedziałku do soboty ( 10-15.01.2022) rozpoczniemy  Msze Kolędowe z 

błogosławieństwem dla poszczególnych Rodzin parafii. W każdym dniu zapraszamy przedstawicieli 

rodzin z różnych przysiółków parafii. Gdyby przedstawiciel wyznaczonej rodziny nie mógł przyjść w 

wyznaczonym dniu, bez problemu może wybrać inny dzień tygodnia. W ubiegłym roku przygotowałem 

obrazków z modlitwą błogosławieństwa Rodziny 500 sztuk, zostało 200, wynika z tego, ze nie wszystkim 

rodzinom zależy na tym błogosławieństwie. Na stronie parafialnej opublikowałem grafik takich Mszy 

Kolędowych oraz listy Rodzin zamieszkujących dany przysiółek. Gdyby się coś nie zgadzało to proszę o 

telefon. Tak jak mówiłem przedstawiciel danej rodziny po Mszy Kolędowej zabiera do domu specjalnie 

przygotowaną modlitwę błogosławieństwa, czyli obrazek kolędowy formatu A4 i buteleczkę wody 

święconej, a w tym roku jeszcze kartę do kartoteki parafialnej, którą proszę wypełnić i złożyć w zakrystii 

do 15 lutego. 

 W piątek przed Mszą kolędową W GŁOBIKÓWCE pół godziny WCZEŚNIEJ  RÓŻANIEC ZA DUSZE 

W CZYŚĆCU CIERPIĄCE. Apostolstwo Modlitewnej Pomocy Duszom w Czyśćcu serdecznie zaprasza 

do wspólnej modlitwy. 

 PZU S.A. zawiadamia, że dnia 12 stycznia 2022 roku tj. środa od godz. 9.00 do 12.00 w budynku remizy 

OSP Siedliska – Bogusz odbędzie się zbieranie składek  za obowiązkowe ubezpieczenie budynków oraz OC 

Rolnika dla mieszkańców Siedliska – Bogusz; Głobikówka, Bączałka i Smarżowa. 

 Komunikat Burmistrza Brzostku: Wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w Urzędzie Miejskim w 

Brzostku do 31 października 2022 roku. Dodatkowe informacje oraz wniosek znajduje się na stronie 

internetowej Gminy Brzostek pod adresem www.brzostek.pl  Prosi się o zapoznanie i przygotowanie 

odpowiednich danych potrzebnych do złożenia wniosku oraz wcześniejsze złożenie deklaracji dotyczącej 

źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 

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

czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani  Krystyna 

Kudłacz; Grzegorz Kudłacz, Piotr Kudłacz; Marta Śniadach; Marzena i 

Amalia szukała; Jan Siarkowski oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w 

kościele. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę 

dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  
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