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Wprowadzenie: Naturalnym pragnieniem każdego z nas jest być szczęśliwym. Szukamy szczęścia na różnych drogach, 

w różnych miejscach. Dla jednych szczęście oznacza mieć dobrą pracę, 

ładny dom, szczęśliwą rodzinę. Dla innych szczęście to sława, pieniądze, 

dobra materialne. Jeszcze ktoś inny szczęście utożsamia ze zdrowiem, z 

brakiem problemów, z tak zwanym świętym spokojem. Jednak tu na ziemi 

człowiek nigdy do końca nie zaspokoi tego pragnienia szczęścia. Bo 

wszystko co ziemskie jest nietrwałe, ulotne i przemijające. Dzisiejsze 

Słowo Boże nazywa człowiekiem szczęśliwym tego, kto ufa nie sobie, nie 

własnym siłom, lecz Bogu, Jego opiece i miłości. Tylko Bóg może 

zaspokoić pragnienie szczęścia jakie nosimy w swoim sercu. Módlmy się 

byśmy nigdy w życiu nie szukali szczęścia łamiąc Boże przykazania. 

 
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. 

 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. 

 Za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę ubezpieczyłem Kościół w Siedliskach, 

budynki parafialne, instalacje, OC i za to co zostało z tej składki zakupiłem odkurzacz 

przemysłowy Karchera do naszego Kościoła, plus dwie paczki worków, oraz środki 

czystości za 1100 zł. W Głobikówce nie udało się złożyć na ubezpieczenie Kościoła.  

 W przyszłą niedzielę SKŁADKA INWESTYCYJNA. Ostatnia była pod koniec 

października. W związku z tą składką 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. Czekam na rachunek za gaz. Przyszedł już z Głobikówki 4500 zł. To za 

Kościół w Siedliskach będzie co najmniej razy cztery, to co w Głobikówce jak nie więcej. Za bardzo nie wiem 

jak to rozegrać, prawdopodobnie pójdzie na to najbliższa składka inwestycyjna i to co zostało z ostatniej 

zbiórki na ogrzewanie. Dlatego proszę o ofiarność i solidarność w składanej ofierze. Ostatnio prosiłem aby 

przedstawicieli Rady Parafialnej i Sołeckiej przyjąć życzliwie, ale nie wszystkich na to stać. Bo jeśli ktoś mi 

wyzywa chodzących „od żebraków i tak dalej” to nie jest to wyraz życzliwości, kazałem te rodziny skreślić z 

listy. Na Radzie zastanowimy się jak parafia ma się wobec takich osób czy rodzin zachować. 

 Przez najbliższe 9 nowenn do Matki Bożej, Patronki naszej Parafii w Siedliskach będziemy się modlić oraz 

sprawować Msze: W intencji Ojczyzny, aby rozwijała się w pokoju i wszelkiej pomyślności za przyczyną 

Patrona Polski Św. Andrzeja Boboli oraz O DAR POKOJU DLA UKRAINY od Pani Genowefy Kalina z 

Głobikówki.  

 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..      
 Ogłoszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzostku: Przy parafii Podwyższenia Krzyża w Brzostku od 

20 lat działają Warsztaty Terapii Zajęciowej. W jedenastu pracowniach osoby niepełnosprawne w sposób 

twórczy mogą spędzać czas, ucząc się nowych umiejętności zawodowych, jak i spędzając czas integrując się ze 

społecznością poprzez wycieczki, imprezy i uroczystości, a także trening ekonomiczny. Ośrodek zapewnia 

transport na terapię. Obecnie trwa rekrutacja Kandydatów na Uczestników do udziału w terapii i 

rehabilitacji. Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ze 

wskazaniem do terapii oraz zamieszkanie na terenie powiatu dębickiego. Warsztaty zapraszają chętnych. 

Zainteresowanych prosi się o kontakt osobiście w siedzibie Warsztatów lub pod nr telefonu 14 683 07 78.                                                                                                                                        

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

naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Łukaszowi Pieniądz; Stefanowi 

Żmuda; Marii Żmuda; Zofii Markiewicz i Zuzannie Sepioł; Janowi, Ewie i Julce 

Grygiel oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Niech Patronka Parafia wyprasza 

Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 


