17 października 2021 – XXIX Niedziela zwykła – Rok B
Wprowadzenie: Każdy człowiek chciałby być znany, podziwiany i na pierwszym
miejscu. To pragnienie stało się także udziałem apostołów, uczniów Jezusa. Jezus
nie przekreśla tego pragnienia tylko nadaje mu właściwy kierunek. Tłumaczy
apostołom, że w Jego Królestwie najbardziej znani, podziwiani i na pierwszym
miejscu są ci, którzy na ziemi poświęcili się na służbę dla innych i cały czas
inwestowali w miłość. Im większa posiadana władza, tym większa powinna być
służba dla dobra wspólnego. Módlmy się dzisiaj za sprawujących jakąkolwiek
władzę w naszej Ojczyźnie, aby wykonywali ja dla dobra wspólnego a nie dla
własnych interesów.
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 do
wspólnej modlitwy zwłaszcza tych, którzy nie mogą być w tygodniu.
 Dzisiaj MALI BOGUSZANIE po Mszy o godz. 9.30 przedstawią Montaż Słowno Muzyczny o Św.
Janie Pawle II. Serdecznie zapraszamy by pozostać po Mszy.
 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, codziennie o godz. 17.00 , i zaraz po różańcu
Msza Święta wieczorna. Na nabożeństwa różańcowe w dalszym ciągu zapraszam wszystkich parafian,
młodzież szkolną, kandydatów do sakramentu bierzmowania oraz dzieci szkolne, zwłaszcza dzieci
przygotowujące się do I Komunii, członków Żywego Różańca i Grup Modlitewnych.
 W tym tygodniu o prowadzenie modlitwy różańcowej proszeni są:
Poniedziałek – Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym
Wtorek – Róża Różańcowa Zelatorki: Zofii Misielak
Środa – Róża Różańcowa Zelatorki: Marii Kuk
Czwartek - Klasa VIII z SP Smarżowa
Piątek – Klasa VII z SP Smarżowa
Sobota - Apostolstwo Modlitwy za Kapłanów Margaretki
Niedziela - Dziewczęca Służba Maryjna oraz LSO: Ministranci i Lektorzy
 W Głobikówce nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 15.30 i Msza Święta.
 Przyszła niedziela jest przeżywana jako Światowy Dzień Misyjny. Zapraszam na różaniec misyjny w
różnych językach o godz. 14.30, który poprowadzą dziewczynki z DSM. W tym dniu składamy ofiary do
puszek na Misyjne Dzieło Kościoła.
 Zbliża się miesiąc pamięci o zmarłych. Szczególnym wyrazem naszej pamięci o zmarłych jest modlitwa
wstawiennicza Kościoła czyli WYPOMINKI: ROCZNE I LISTOPADOWE. 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. 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. Uporządkujmy także groby naszych bliskich zmarłych na cmentarzu.
 W przyszła niedzielę 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.
 CENDRUM MEDYCZNE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ogłasza: że W dniu 20 października tj. w
najbliższą środę od godz. 9.00 w Ośrodku Zdrowia przy ul. Mysłowskiego 7 w Brzostku odbędą się
badania USG. Badania są odpłatne, cena jednego badania to 55 zł. Bliższe
informacje w przychodni.
 OKRĘGOWO – KRAJOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI Z DĘBICY
zawiadamia Mieszkańców wiosek Siedliska – Bogusz, Smarżowa, że w miesiącu
październik i listopad br. odbędzie się okresowa obowiązkowa kontrola
sprawności technicznej przewodów kominowych z czyszczeniem zgodnie z
ustawą MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. Właściciele i
użytkownicy obiektów obowiązani są do dopuszczenia do sprawdzenia stanu

technicznego przewodów kominowych co najmniej 2 razy w roku. Wydaje się zaświadczenia, które
należy zachować do kontroli.
 Serdecznie dziękuję Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek i Janowi Kordela za przygotowanie i
zabezpieczenie szamba pod podłączenie kanalizacji plebani.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w
Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Agnieszce Nowak, Zofii Orzechowskiej, Halinie Łazowskiej,
Beacie Chłopek, Sylwii Kret oraz ofiarę 100 zł na potrzeby naszego Kościoła. Dziękuję pewnej osobie za
ofiarę 100 zł na kwiaty do ołtarza w podziękowaniu za opiekę Siedliskiej Pani. Niech Patronka Parafii
wszystkim tym osobom, które się angażowały w minionym tygodniu wyprasza Boże błogosławieństwo i
łaskę dobrego zdrowia.

