2 października 2022 – XXVII Niedziela zwykła – Rok C
Wprowadzenie: Słowo Boże skłania nas dzisiaj do refleksji nad naszą wiarą.
W wierze nie tylko zgadzamy się z wola Bożą zawartą w Piśmie Świętym ale
staramy się według niej kształtować swoje codzienne życie. Mocna i żywa
wiara jest także darem Boga czyli łaską. Zatem módlmy się jak Apostołowie,
słowami: „Panie przymnóż nam wiary”, czyli spraw byśmy swoją wiarę
mężnie wyznawali i żyli według jej zasad. Dzisiaj kolejna rocznica
pomordowania mieszkańców naszej parafii w lesie Głobikowskim przez
Niemców w 1944 roku. To dla nas okazja by pomodlić się za naszą
Ojczyznę, by rozwijała się w pokoju, wszelkiej pomyślnosci i nigdy już nie
była terenem wojny.

Ogłoszenia duszpasterskie:

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.
Msze święte dzisiaj o godz.:

Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza Kościoła za zmarłych z naszych rodzin.
 Dzisiaj o godz. 13.00 w lesie na pograniczu Głobikówki, Siedlisk i Smarżowej, gdzie znajduje się pomnik
ofiar bestialsko zamordowanych mieszkańców wsi w czasie II wojny światowej (jesienią 1944 r.) przez
Niemców, będzie MSZA ŚWIĘTA PLENEROWA W INTENCJI OFIAR POMORDOWANYCH
MIESZKAŃCÓW.
 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. W ramach nabożeństw realizujemy program
rekolekcji „ODDANIE 33” przygotowujący do Aktu Zawierzenia Niepokalanemu Sercu MB.
 W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca października. Msza Święta wotywna o Najświętszym
Sercu Pana Jezusa w Pierwszy Piątek rano o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 17.00. Jest to Dzień Misyjny w
parafii, wspieramy duchowo i materialnie przez ofiary składane na tacę Dzieło Misyjne Kościoła. Okazja do
spowiedzi przed I piątkiem codziennie pół godziny przed Mszami i na nabożeństwach różańcowych.
Spowiedź dla Dzieci komunijnych w środę o 16.30
 Serdecznie chcę podziękować Panom, którzy w ubiegłą sobotę i wtorek rozwozili ziemię i wyrównywali w
korytach wokół nowego parkingu. A dziękuję Panom: Henrykowi Zima, Zygmuntowi Nowickiemu i Piotrowi
Traciłowskiemu, oraz Zbigniewowi Angielskiemu, Mateuszowi Wnęk. Tym bardziej dziękuję, że Panowie sami
wpadli na ten pomysł, a pracy było sporo. Niech Siedliska Pani wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego
zdrowia.
 W I czwartek, kiedy modlimy się za powołanych i o nowe powołania nabożeństwo różańcowe poprowadzi
Apostolstwo Modlitwy za Kapłanów „MARGARETKI”

 Do dzisiejszej niedzieli włącznie można jeszcze zgłaszać KANDYDATÓW DO RADY
PARAFIALNEJ. Przy ołtarzu MB Nieustającej Pomocy są karteczki z pieczątka parafialną i urna
do której wrzucamy kandydatów.
 W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ SKŁADKA INWESTYCYJNA. Odwiedzą was po domach
przedstawiciele Rady Parafialnej i Sołeckiej. Przyjmijmy ich życzliwie, gdyż ich trud służy dobru
naszej siedliskiej Parafii. Parking mamy już zapłacony, za wyjątkiem trzech wywrotek tłuczonego
kamienia czyli 6500 zł oraz tej raty, którą parafia musi wyłożyć na renowacje Głównego Ołtarza.
Jak zawsze proszę o ofiarność i solidarność w składanej ofierze.
 Na ołtarzu MB można też zabrać kartki wspominkowe roczne i listopadowe.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach, a
dziękuję Paniom i Panom Justynie Kolbusz; Stanisławowi Kolbusz, Bożenie Gibek; Annie Bułat, Marii
Miszczak i Magdalenie Gustek oraz ofiary po 300 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 Danucie Prokuskiej i Agacie Gierut oraz PEWNEJ RODZINIE Z GŁOBIKÓWKI za zakupienie
podarowanie kompletu świec ołtarzowych maryjnych i bielizny kielichowej haftowanej. W sobotę o godz.
13.00 ŚLUB DOMINIKA GIBEK – KRZYSZTOF KAPŁON, a o godz. 14.00 ŚLUB EWA

DZIEDZIC - MARCIN PIENIĄDZ, natomiast w niedzielę o godz. 11.00 CHRZEST JULI I
MIKOŁAJA SZUKAŁA. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego
zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

