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ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 
 

WPROWADZENIE: NIEDZIELA MISYJNA, którą dzisiaj 

przeżywamy pod hasłem „Będziecie moimi świadkami” 

przypomina nam, że wiara umacnia się, gdy jest przekazywana oraz 

że wszyscy na mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy wezwani do 

apostolstwa, czyli troski o zbawienie swoje i bliźniego. Możemy 

włączyć się w dzieło misyjne Kościoła poprzez apostolstwo dobrego 

słowa, apostolstwo dobrego przykładu, czyli dobrego 

chrześcijańskiego życia, apostolstwo ofiarowanego cierpienia i 

wreszcie wszystkim dostępne apostolstwo modlitwy.  

Dzisiaj pomagamy misjom także materialnie poprzez składane ofiary. Referat misyjny w Tarnowie prosi o 

ofiarność na ten cel.  

 

Ogłoszenia duszpasterskie:  

Msze święte dzisiaj o godz.:   7.00, 9.30, suma o godz. 11.00 i Msza Święta o 

godz.  15.00 W GŁOBIKÓWCE o godz. 8.15  Dzisiaj nabożeństwo różańcowe w 

intencji misji tzw. RÓŻANIEC W RÓŻNYCH JĘZYKACH prowadzony przez 

uczniów z klasy VIII o godz. 14.30 Przypominam, że w sobotę o godz. 17.00 Msza 

Święta już z niedzieli. Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza 

Kościoła  za zmarłych.   

 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE w dni powszednie w Kościele  w Siedliskach 

codziennie o  godz. 17.00   a w Kościele w Głobikówce o godz. 15.30 
 Dzisiaj WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ. Do przygotowanej URNY przy ołtarzu MB Nieustającej 

Pomocy wrzucamy otrzymane i odpowiednio zaznaczone KARTY DO GŁOSOWANIA. Komisja do 

podliczenia głosów po Mszy popołudniowej będzie składała się z trzech osób: Pan Mieczysław Juszkiewicz 

– szafarz; Pan Jan Smoroń – Kościelny i Pan Andrzej Kieca – Organista. 

 Okazja do spowiedzi przed Wszystkimi Świętymi przez cały tydzień pół godziny przed wszystkimi mszami 

a w poniedziałek 31 października od godz. 16.00 będzie wtedy jeszcze Ks.  Proboszcz z Kamienicy 

Górnej, bo ja u niego będę spowiadał w sobotę. 

 Zbliża się miesiąc pamięci o zmarłych. Szczególnym wyrazem tej pamięci jest modlitwa wstawiennicza 

Kościoła czyli WYPOMINKI. Wypominki listopadowe połączone z modlitwą różańcową będą przez cały 

listopad pół godziny przed Mszą wieczorną, a roczne piętnaście minut przed wszystkimi Mszami 

niedzielnymi i świątecznymi. Na Ołtarzu MB do zabrania druczki wspominkowe. Wypominki 

można składać w zakrystii lub w Kancelarii. Prośba by nie wrzucać ich na tacę. Prośba by również 

uporządkować groby i nagrobki na cmentarzu i przygotować je na Święto Zmarłych. 

 Z soboty na niedzielę zmiana czasu z letniego na zimowy.  

 W ostatnią niedzielę października będziemy przeżywać ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA WŁASNEGO 

KOŚCIOŁA. Jeśli odpust to imieniny parafii, to rocznica poświęcenia będzie JEJ URODZINAMI. 

 

 OGŁOSZENIE DLA KANDYDATÓW NA RYCERZY JANA PAWŁA II: 

Zgłosiło się 10 chętnych panów, aby założyć chorągiew Rycerzy Jana Pawła II. 

Gdyby zgłosiło się jeszcze dwóch panów było by idealnie. Liczba 12 jest 

symboliczna i oznacza mocny fundament. Prawdopodobnie spotkanie przed 

przyjęciem do grona Rycerzy odbędzie się 20 listopada. Bliżej tego terminu 

podam szczegóły i będę w kontakcie telefonicznym z kandydatami.  

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

czystość Kościoła w Siedliskach, a dziękuję Pani Marii Zagórskiej; 

Czesławie Szydłowskiej; Krystynie Chodór; Annie i Julce Szela; Dorocie 

Grygiel i Panom Bogusławowi Gliwa i Krzysztofowi Wróbel oraz ofiarę 350 zł 



Serdeczne Bóg zapłać za troskę o czystość i kwiaty w Kościele w Głobikówce: Pani Alicji Okrzejskiej i 

Danucie Wołowiec. Serdeczne Bóg zapłać Panu Stanisławowi i Marcinowi Kumiega za bezinteresowne 

wykonanie stolika do Kościoła w Głobikówce na prasę katolicką, i inne 

druki, które rozprowadzają ministranci.  Serdecznie dziękuję Panu 

Józefowi Czech z Smarżowej za podarowane chryzantemy do Ołtarza. 

Niech Patronka Parafii Siedliska Pani i MB Wspomożycielka Wiernych 

wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w 

swojej opiece.  


