
8 stycznia 2023 – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – Rok A 
                                  

Wprowadzenie: Uroczystość Chrztu Pańskiego, którą dzisiaj 

przeżywamy, przypomina nam najważniejszy moment naszego 

życia, czyli chrzest. 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, nasze praktyki religijne poprzez które 

wyrażamy naszą wiarę i miłość do Boga, zadajmy sobie pytanie: 

Czy Bóg jest z nas zadowolony? Czy jesteśmy Jego 

umiłowanymi synami i córkami? Dzisiaj na każdej Mszy 

zamiast Aktu Pokuty pokropienie wiernych wodą święconą. 

Ten obrzęd ma nam przypomnieć nasz 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.  

 W czwartek o godz. 16.30 Różaniec za dusze w czyśćcu cierpiące. Różaniec poprowadzi Apostolstwo 

Pomocy Duszom Czyścowym. 

 Dziękuję lektorom i dziewczynkom z DSM za pomoc w zorganizowaniu orszaku na Święto Trzech Króli i 

rozprowadzanie zestawów poświęconych kadzideł i kredy. 

 Jak co roku do końca stycznia musimy ubezpieczyć budynek Kościoła w Siedliskach i Głobikówce, 

budynek plebanii także starej, instalacje elektryczną, instalację nagłaśniającą, dzwony oraz OC dla parafii. 

Dlatego w najbliższą niedzielę ofiary, które będziemy składać na tacę będą przeznaczone na to 

ubezpieczenie. Koszt opłacenia polisy w naszym przypadku to jest składka niedzielna razy dwa i pół. 

Dlatego ważna jest tutaj  solidarność w składanej ofierze. 

 Kolęda 9-15 Stycznia 2023: 

 PONIEDZIAŁEK 9 STYCZNIA 2023 od godz. 10.00 POLESIE SMARŻOWSKIE – Cz. II od P. 

Lucyny Przewoźnik do P. Wioletty i Dariusza Kurcz 

MINISTRANCI: Fabian Lemek i Miłosz Kurcz 

 CZWARTEK 12 STYCZNIA 2023 od godz. 14.00 SMARŻOWA ZA RZEKĄ W STRONĘ 

SZKOŁY od P. Danuty i Augustyna Wołowiec do Rozalii i Stanisława Miszczak 

LEKTOR: Dawid Wojnar 

 SOBOTA 14 STYCZNIA 2023 od godz. 9.00 SMARŻOWA ZA RZEKĄ W STRONĘ SZKOŁY od 

P. Zofii i Józefa Bułat do Małgorzaty i Pawła Wyszyńskich 

MINISTRANCI: Kuba Popiela i Mateusz Miszczak 

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła, a dziękuję 

Pani Zbigniew Jędrzejczyk; Małgorzata Wójcik; Anna Zdziarska; Karolina Olech; Kazimiera Zielińska  

oraz ofiarę 250 zł na potrzeby. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego 

zdrowia i ma zawsze w swojej opiece. Dziękuję tym, którzy dbali o czystość Kościoła w Głobikówce Pani 

Anecie Jędrzejczyk i Krystynie Miela oraz za ofiarę 140 zł na potrzeby Koscioła w Głobikówce. Przy tej 

okazji  chcę ogłosić, ze gdy idzie o sprzątanie to będzie to wyglądało na takiej samej zasadzie jak w 

Siedliskach, tylko w Głobikówce będą to dwie rodziny i każda składa ofiarę 

70 zł. Dekoratorką w Głobikówce będzie Pani Agnieszka Urzędowska z 

Firmy ARTDEKO. Dziękuję Panu Marcinowi Pociask, że szuka 

najlepszych i skutecznych rozwiązań dla naszego Kościoła. Niech Patronka 

Parafii wyprasza wszystkim Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego 

zdrowia, i ma zawsze w swojej opiece 

 

 

 

 


