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Wprowadzenie do Mszy: Celem naszego ziemskiego życia
jest niebo. Jednak zdobycie tego celu można porównać
bardziej
do
trudnej
i
wymagającej
wspinaczki
wysokogórskiej, niż do podróży szeroką i wygodną
autostradą. Dlatego Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii,
byśmy usiłowali wchodzić przez ciasne drzwi i wąską bramę.
Bo to co szerokie, proste i łatwe prowadzi do utraty życia
wiecznego. Stąd pamiętajmy: droga totalnego życiowego luzu,
bez wysiłku zachowania przykazań i zasad moralnych
prowadzi nas do zguby. Zatem wymagajmy od siebie i innych,
bo to zaprowadzi nas do szczęścia wiecznego, czyli nieba.
Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj o godz.:

7.00, 9.30,

suma o godz.

11.00 i

15.00. w Głobikówce o godz. 8.15 Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza Kościoła
za zmarłych z naszych rodzin. W poniedziałek – Uroczystość NMP Częstochowskiej
 W piątek przypada Uroczystość MB Częstochowskiej, z racji uroczystości w piątek nie ma postu,
czyli wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
 W sobotę wspomnienie Św. Moniki. Patronki żon i matek, zwłaszcza tych, które proszą o
przemianę i nawrócenie dla swoich mężów i dzieci
 W środę nowenna do MB Patronki Parafii, a w piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam
parafian do wspólnej modlitwy.

 W zakrystii w dalszym ciągu można składać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy dotyczącym
profanacji Kościołów, rzeczy i miejsc świętych. Imię i nazwisko, PESEL, adres, podpis i e-mail lub numer
telefonu. Podpisów złożono do tej pory niewiele. Zastanawiam się czy naprawdę Wam jest obojętne czy ktoś
profanuje Kościoły, kapliczki, krzyże figury MB itd. To nic nie kosztuje wystarczy złożyć tylko swój podpis.
 Rozpoczęliśmy prace przy parkingu naprzeciwko Kościoła. To bardzo kosztowna inwestycja. Dlatego

pewne prace musimy wykonać społecznie by było taniej i by było nas na parking stać. Wracamy
do kolejki na te prace społeczne. I tak na wtorek na godz. 7.30 proszeni są Panowie Z
KAMIONEK: Pan Piotr Piękoś, Lucyna Wlaź, Paweł Nowak, Zbigniew Drozd, Piotr Rachwał,
Stanisław Smołucha, Marian Urzędowski, Marcin Strugała, Stanisław Wojtaszek, Krzysztof
Mirus, Zbigniew Angielski, Stanisław Chodór, Mateusz Wnęk, Józef Koznecki, Mieczysław
Nowak. Do prac należy zabrać ze sobą łopaty i taczki. Gdy idzie o szczegóły to odsyłam do Pana
Sołtysa z Głobikówki Jerzego Kmiecika; i Pana Sołtysa z Siedlisk Bogdana Stanek, także z nimi
się kontaktować, gdyby ktoś był przeszkodzono, to wtedy zaproponują inny sposób.
 Serdeczne Bóg zapłać tym Panom, którzy pracowali w miniony wtorek przy parkingu. A dziękuje Panu
Januszowi Sobczyk za całodzienną pracę i bezinteresowne użyczenie koparki; Panu Janowi
Kordela i Stanisławowi Godek za bezinteresowne użyczenie ciągników i wywożenie ziemi, oraz
Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek za koordynowanie tymi pracami, Panu Sołtysowi z
Głobikówki Jerzemu Kmiecikowi za koordynowanie pracami przy przestawianiu słupów.
 Chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Grabarzowi Marcinowi Kopeć i jego FIRMIE za
bezinteresowne naprawienie i wykonanie schodów przed Kaplicą na Cmentarzu, za okopanie kaplicy,
wykonanie drenażu i obsypanie żwirem. To kosztowne prace, tym bardziej dziękuję bo nie

zapłaciłem ani złotówki.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach, a
dziękuję Paniom Danucie Czarneckiej; Kazimierze Kmiecik i Agnieszce Zakrzewskiej; Katarzynie
Wójcik, Irenie i Henrykowi Zima; Marzenie Rutkowskiej i Genowefie Traciłowskiej i ofiarę 300 zł na
kwiaty i potrzeby kościoła. Dziękuję szczególnie Panu Henrykowi Zima, który zawsze jak wypadnie na
niego kolejka sprzątania, to wykasza kosiarką żyłkową obrzeża i fosy wokół naszego kościoła. Tym

bardziej dziękuję, bo myślałem o tym, ale ostatnio nie mogę się odrobić. Sobotnim nowożeńcom Justynie
Podraza i Łukaszowi Basza dziękuję za kwiaty do ołtarzy. W najbliższą sobotę o godz. 15.00 uroczystość
ślubna Karoliny i Krystiana Ryba; natomiast o godzinie 16.00 Chrzest Liliany Furmanek. Serdeczne Bóg
zapłać Paniom Anecie Smołucha i Małgorzacie Konsul za troskę o czystość i kwiaty w Kościele w
Głobikówce. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo,
łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

