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24 października 2021 – XXX Niedziela zwykła – Rok B 
 

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY   
 

WPROWADZENIE: NIEDZIELA MISYJNA, którą dzisiaj 

przeżywamy pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” 

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 wzorowego chrześcijańskiego 

życia, apostolstwo ofiarowanego cierpienia i wreszcie apostolstwo 

modlitwy.  

Dzisiaj pomagamy misjom duchowo poprzez modlitwę i materialnie 

poprzez składane ofiary. Referat misyjny w Tarnowie prosi o 

ofiarność na ten cel.  

 

Ogłoszenia duszpasterskie:  

 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00 i 15.00.  Piętnaście 

minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwa wstawiennicza za zmarłych z naszych Rodzin. 

Dzisiaj o 14.30 nabożeństwo różańcowe, zapraszam na różaniec misyjny w pięciu językach, który 

poprowadzą dziewczynki z DSM –u. Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek na MISJE 

 Dzisiaj po Mszy popołudniowej a więc gdzieś koło godziny 16.00 Spotkanie RADY PARAFIALNEJ I 

RADY SOŁECKIEJ ORAZ TYCH CO CHODZĄ PO SKŁADCE INWESTYCYJNEJ na plebanii.  

 Komenda Powiatowa Policji w Dębicy  przypomina, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń COVID – 19 

 wierni uczestniczący w nabożeństwach zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa podczas Mszy i 

nabożeństw odbywających się w Kościele, zachowaniu odpowiedniej odległości od siebie, co pozwoli 

ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa COVID – 19 

 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, codziennie  o   godz. 17.00   zaraz po 

różańcu  Msza Święta wieczorna, a w niedzielę o godz. 14.30. W przyszłą niedzielę  ostatnie 

nabożeństwo Różańcowe. Przy tej okazji pragnę podziękować tym parafianom, którzy codziennie 

gromadzili się na modlitwę i rozważanie tajemnic różańcowych, dziękuję dzieciom i młodzieży szkolnej, 

LSO, Różom Różańcowym, Apostolstwu Pomocy Duszom czyśćcowym, Apostolstwu Margaretki,  

którzy na zmianę prowadzili różaniec, dziękuję Dziewczynkom z DSM  za różaniec misyjny w różnych 

językach. Niech Królowa Różańca Świętego wyprasza wam obfitość Bożej łaski na każdy dzień życia, 

łaskę dobrego zdrowia a dzieciom i młodzieży szkolnej błogosławieństwo w uczniowskim trudzie. 

 W tym tygodniu o prowadzenie modlitwy różańcowej proszeni 

są: 

Poniedziałek – Róża Różańcowa Zelatorki Aleksandry Litwickiej 

Wtorek – Róża Różańcowa Zelatorki Leokadii Papier 

Środa – Klasa IV i V z SP Siedliska - Bogusz 

Czwartek - Klasa VIII z SP Siedliska - Bogusz 

Piątek – Klasa VII z SP Siedliska - Bogusz 

Sobota   -  Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym 

Niedziela -  Dziewczęca Służba Maryjna  oraz LSO 

 Okazja do spowiedzi przed Wszystkimi Świętymi przez 

cały tydzień pół godziny przed wszystkimi mszami.  

 Zbliża się miesiąc pamięci o zmarłych. Szczególnym wyrazem naszej 

pamięci o zmarłych 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.  
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 Potraktujmy wypominki jako spłacenie długu wdzięczności jaki mamy wobec zmarłych oraz jako lekcję 

wobec własnych dzieci i wnuków z nadzieją, że kiedyś i oni będą się za nas modlić po naszej śmierci. Na 

Ołtarzu MB do zabrania druczki wspominkowe. Wypominki można składać w zakrystii lub w 

Kancelarii. Prośba by nie wrzucać ich na tacę.  

 Z soboty na niedzielę zmiana czasu z letniego na zimowy. Cofamy zegarki o godzinę, czyli śpimy dłużej. 

 W przyszłą niedzielę SKŁADKA INWESTYCYJNA. Ostatnia była pod koniec sierpnia. W związku z tą 

składka inwestycyjną w przyszła niedzielę odwiedzą na po domach przedstawiciele Rady Parafialnej i 

Rady Sołeckiej. Przyjmijmy ich jak zawsze życzliwie, gdyż ich trud służy dobru naszej Siedliskiej 

parafii. Ja jak zawsze będę modlił się na nowennie do Patronki Parafii za wszystkich ofiarodawców i 

dobrodziejów, aby spełniły się słowa Pisma Świętego, że „radosnego dawcę miłuję Bóg”, czyli cieszyli się 

w życiu rodzinnym i zawodowym obfitością Bożego błogosławieństwa i łaski. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią organizuje III 

Kwestę na rzecz odnowy zabytkowych pomników-nagrobków na cmentarzu parafialnym w Siedliskach-

Bogusz. W tym roku zbieramy na odnowę kompletnie zniszczonego nagrobka Amalii z Zięblic Boguszowej 

i Drogosławy Truszkowskiej. Kwesta odbędzie się 1 listopada w godzinach 7-16. Wspólnie ze strażakami 

kwestować będą samorządowcy, sołtysi, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież szkolna, Rada Parafialna 

oraz gospodynie z KGW Siedliskach-Bogusz. W tym dniu również 
wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie poprzez ofiary 
składane do puszek. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie 

troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani 

Teresie Popiela, Jadwidze Niemiec, Włodzimierzowi Niemiec, 

Kazimierzowi Czyż i Zofii Jędrzejczyk oraz ofiarę 100 zł na potrzeby 

naszego Kościoła. Sobotnim nowożeńcom Annie i Grzegorzowi dziękuje 

za kwiaty do ołtarza. Niech Patronka Parafii wszystkim tym osobom, które 

się angażowały w minionym tygodniu wyprasza Boże błogosławieństwo i 

łaskę dobrego zdrowia.  

 

 

 

 

 

 


