
16 października 2022 – XXIX Niedziela zwykła – Rok B 
Dzień Papieski – BLASK PRAWDY! 

Wprowadzenie: Przeżywamy dzisiaj XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Blask 

prawdy W świecie, w którym zanika umiejętność rozróżniania prawdy od 

kłamstwa wypaczeniu ulega patrzenie na osobę ludzką i jej prawa. Księciem 

kłamstwa jest jak mówi Pismo Święte, szatan. Zatem módlmy się wspólnie do 

Ducha Świętego o dar mądrości i rozumu byśmy w życiu potrafili odróżnić 

prawdę od kłamstwa i manipulacji.  Dzisiaj budujemy papieżowi żywy 

pomnik, czyli wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która  

przyznaje stypendia uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych i 

wielodzietnych rodzin. Zatem poprzez składane ofiary okażmy wyobraźnie 

miłosierdzia, zwłaszcza, że cel jest bardzo szlachetny. Św. Jan Paweł II jeszcze 

za życia powiedział, że jest to dzieło najbliższe jego sercu i należy go wspierać 

dla dobra całego narodu.  

Ogłoszenia duszpasterskie:  

Msze święte dzisiaj o godz.:   7.00, 9.30, suma o godz. 11.00 i Msza Święta o godz.  15.00 W 

GŁOBIKÓWCE o godz. 8.15  Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 14.30 W sobotę o godz. 17.00 

Msza Święta już z niedzieli. Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza Kościoła  za zmarłych.   

 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE w dni powszednie w Kościele  w Siedliskach 

codziennie o  godz. 17.00   a w Kościele w Głobikówce o godz. 15.30. W dalszym ciągu zachęcam 

do tej modlitwy wszystkich parafian: Roże Różańcowe, zwłaszcza młodzież i dzieci szkolne, które 

poprzez plansze edukacyjne poznają największe Sanktuaria Maryjne w Polsce.  

  Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary  do puszek i budujemy papieżowi żywy pomnik, czyli 

wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje stypendia dla zdolnej młodzieży, ale 

pochodzącej z biednych i wielodzietnych rodzin. Przy składaniu ofiary zabieramy obrazek z modlitwą 

do Św. Jana Pawła II. Dziękuję MŁODZIEŻY Z KLASY VII I VIII za pomoc w zorganizowaniu tej 

kwesty.  
 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary, które złożyliście przy okazji składki inwestycyjnej na renowacje 

ołtarza. I tak, Siedliska – Bogusz, Smarżowa, Bączałka, Grudna Dolna 21 070 zł.  7 rodzin wpłaciło na 

konto parafialne 420 zł. Głobikówka i Kamionki 4610 zł. Wszystkich ofiarodawców, także tych, którzy 

wpłacili na konto parafialne wpisałem do GŁÓWNEJ KSIĘGI OFIARODAWCÓW i będę was polecał 

opiece Siedliskiej Pani w czasie nabożeństw różańcowych. 

 Z OKAZJI POŚWIĘCENIA NOWEGO PARKINGU chciałbym serdecznie podziękować za owocną 

współpracę, zaangażowanie i życzliwość na rzecz budowy parkingu przy Kościele następującym 

osobom: Panu Januszowi Sobczyk, Henrykowi Zima, Bogdanowi Stanek, Jerzemu Kmiecikowi, Janowi 

Kordela i Panu Burmistrzowi Wojciechowi Staniszewskiemu. Wyrażając wdzięczność życzę wielu 

sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w realizacji życiowych zamierzeń oraz szczególnej opieki 

Matki Bożej, Siedliskiej Pani. 
 Zbliża się miesiąc listopad – 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 o 7.00; 9.30; 11.00 i 15.00 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 są druczki wspominkowe na których wypisujemy zmarłych. 

Wypominki można składać w zakrystii lub w Kancelarii. Prośba by nie wrzucać ich na tacę. 

 W zakrystii do nabycia jeszcze  Kalendarze Rolnicze w formie poradnika w cenie 28 zł;  

 W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać Światowy Dzień Misyjny. Zapraszam na RÓŻANIEC 

MISYJNY W RÓŻNYCH JĘZYKACH o 14.30 przygotowany przez młodzież naszych Szkół. 

 W przyszłą niedzielę WYBORY DO RADY PARAFIALNEJ. Do URNY przy ołtarzu MB Nieustającej 

Pomocy wrzucamy otrzymane w ubiegłą niedzielę przy okazji składki inwestycyjnej KARTY DO 



GŁOSOWANIA zaznaczone zgodnie z instrukcją. Brane są pod uwagę oryginalne otrzymane KARTY. 

Karty skserowane są głosem nieważnym. Gdyby któraś rodzina nie otrzymała karty do głosowania, 

prośba by zgłosić się po nią do zakrystii. 

 Zakupiłem KOMEŻKI dla chłopców, którzy zgłosili się do LSO, do odebrania w zakrystii. (Krzysztof 

Piekarczyk, Miłosz Kurcz, Fabian Lemek, Paweł Niedzielski, Krystian Przewoźnik) 

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

Siedliskach i jego otoczenia, a dziękuję Pani Krystynie Pietrucha, Monice Konica, Panom 

Kazimierzowi Czernik, Janowi Wójcik, Stanisławowi Wójtowicz oraz ofiarę 250 zł natomiast 

Pani Paulinie Wójcik i Katarzynie Jarosz za ofiarę 100 zł na kwiaty i potrzeby kościoła. 

Sobotnim nowożeńcom dziękuje za kwiaty do ołtarzy. Serdeczne Bóg zapłać za troskę o 

czystość i kwiaty w Kościele w Głobikówce: Pani Grażynie Gulis i Beacie Wodzisz.  Niech 

Patronka Parafii Siedliska Pani i MB Wspomożycielka Wiernych wyprasza Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej 

opiece.  

 

 

 

 

 


