6 luty 2022 – V Niedziela Zwykła – Rok C
Wprowadzenie: W dzisiejszej Ewangelii Piotr z innymi Apostołami trudzi się w pocie czoła przez całą noc przy
łowieniu ryb. Niestety cała praca i wysiłek idą na marne, bo tej
nocy nic nie złowili. Dopiero interwencja Jezusa zapewniła im
cudowny połów. Poprzez to zdarzenie Jezus chciał pouczyć swoich
Apostołów, a także i nas, że nie wystarczy tylko pracować i bardzo
się starać. Realizując życiowe powołanie mamy także otwierać się
na pomoc i Bożą łaskę. Bowiem bez Bożego błogosławieństwa
największe ludzkie palny i wysiłki idą na marne. Co wyraził
Psalmista słowami: „Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się
trudzą ci, którzy go wznoszą”. Módlmy się dzisiaj za tych, którzy
składają ofiarę na ubezpieczenie Kościoła, instalacji i budynków
parafialnych, aby cieszyli się dobrym zdrowiem oraz obfitością
Bożej łaski i błogosławieństwa w swoim życiu.
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. Piętnaście minut przed Mszami modlitwa wstawiennicza Kościoła za
zmarłych z naszych rodzin, czyli wypominki roczne.
Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę, a przeznaczone na ubezpieczenie naszych
Kościołów, budynków parafialnych i instalacji.
W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki Bożej, Patronki naszej parafii, a w piątek o godz. 17.00
nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. Zapraszam do wspólnej modlitwy, bo te uświęcone tradycją
nabożeństwa są kanałami Bożej łaski dla nas, naszych rodzin i całej parafii.
W środę na kolejne spotkanie formacyjne zapraszam dzieci z klas III przygotowujące się do przyjęcia
Pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej wraz z Rodzicami.
Ogłoszenie Dyrekcji Szkoły w Siedliskach - Bogusz: Dyrekcja szkoły Podstawowej w siedliskach –
Bogusz ogłasza, że trwają zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023 dzieci 3,4,5,6 – letnich oraz
do Klasy I. W związku z tym proszę zgłaszać się do Pani IWONY KUREK od poniedziałku do piątku w
godzinach od 8.00 do 13.00 do dnia 4 marca 2022 r. Proszę ze sobą zabrać PESEL dziecka i adresy
poczty elektronicznej Rodziców.
Dnia 22 lutego tj. wtorek od godz. 8.30 w CENTRUM MEDYCZNYM S – MED. W miejscowości
Brzostek, ul. Mysłowskiego 5B, odbędzie się kompleksowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu
okularów. Szczegółowe informacje w Salonie Optycznym..
W zakrystii do końca lutego można składać KARTY KOLĘDOWE do Kartoteki Parafialnej.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o
czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Danucie Stręk;
Dorocie Hals; Stanisławie Przewoźnik; Ewie Przewoźnik; Józefowi
Samborskiemu oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Bardzo
serdecznie dziękuję tym Paniom, Panom i młodzieży szkolnej, którzy w
czwartek pomogli rozebrać i złożyć dekoracje świąteczne w Kościele. Było
ponad 20 osób, dlatego akcja przebiegła bardzo sprawnie. Niech Patronka
Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma
zawsze w swojej opiece.

