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Wprowadzenie: Dzisiejsza Ewangelia o uzdrowieniu dziesięciu trędowatych zachęca nas do postawy 

wdzięczności.  Człowiek dobrze wychowany za każdy dar, za każda 

pomoc, choćby małą, powie „dziękuję”. My chrześcijanie wierzymy, 

że nasze życie i zdrowie, nasza ziemia i jej wszystkie owoce  pochodzą 

od Boga. Bo On jako ich Stwórca jest ich pierwszą przyczyną. Mamy 

więc wobec Boga wielki dług wdzięczności. Eucharystia w której 

uczestniczymy znaczy dziękczynienie. Zatem podziękujmy Bogu za 

dar naszego zbawienia, i za wszelkie dobro jakiego doświadczyliśmy 

w ciągu minionego tygodnia. Wyraźmy modlitwą również 

wdzięczność tym wszystkim, którzy dzisiaj wspierają różne dzieła 

parafialne poprzez ofiary składane w ramach składki 

inwestycyjnej. Niech cieszą się łaską dobrego zdrowia i szczególną 

opieką Pani Siedliskiej.  

 

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 z 

naszych rodzin.   

 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 środę spotkanie formacyjne dla dzieci z klas III naszych Szkół, które przygotowują się do I 

Komunii i spowiedzi i ich Rodziców. Dzieci otrzymają poświęcone różańce i poprowadzą 

nabożeństwo różańcowe. Obecność obowiązkowa 

 W czwartek 13 października 2022 o godz. 17.00  będziemy przeżywać ostatnie w tym roku 

Nabożeństwo Fatimskie połączone z procesją różańcowa wokół Kościoła i okolicznościowym 

kazaniem. Jak zawsze zapraszam na to nabożeństwo wszystkich parafian i gości. Prośba by figurę 

Pani Fatimskiej niosły Zelatorki Róż Różańcowych. Będzie to również SPOTKANIE 

FORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA, a więc Uczniów  z 

klas VI, VII i VIII. Dla nich obecność obowiązkowa. 

 Dzisiaj SKŁADKA INWESTYCYJNA. Odwiedzą was po domach przedstawiciele Rady Parafialnej i 

Sołeckiej. Przyjmijmy ich życzliwie, gdyż ich trud służy dobru naszej siedliskiej Parafii. Jak zawsze 

proszę o ofiarność i solidarność w składanej ofierze. Przy okazji tej składki do domów zostanie 

dostarczona KARTA DO GŁOSOWANIA CELEM WYBRANIA RADY PARAFIALNEJ. Zgodnie z 

instrukcją zaznaczamy jednego kandydata (krzyżyk i podkreślamy), przynosimy tą kartę 23 

października 2022 i wrzucamy do urny wystawionej przy ołtarzu MB. 

 W przyszłą niedzielę 16 października będziemy przeżywać kolejny dzień 

Papieski pod hasłem W BLASKU PRAWDY!  W tym dniu poprzez ofiary 

składane do puszek budujemy papieżowi żywy pomnik, czyli wspieramy 

Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje stypendia dla zdolnej 

młodzieży, ale pochodzącej z biednych i wielodzietnych rodzin. Okażmy 

wyobraźnie miłosierdzia i ofiarność, zwłaszcza, że cel jest bardzo szlachetny. 

O przeprowadzenie tej kwesty proszę kandydatów do sakramentu 

Bierzmowania, uczniów z klasy VII i VIII. Szczegóły podam w szkole.  

 W PRZYSZŁĄ NIEDZIELĘ NA SUMIE O GODZ. 11.00 

POŚWIĘCIMY NOWY PARKING i okażemy wdzięczność pewnym osobom, które 

angażowały się w prace i przyczyniły się do jego pwowstania. Dziękuję Panom Strażakom za 

wymalowanie lini i miejsc parkingowych. I tutaj mam prośbę bysmy się trzymali jednej zasady: 

wjeżdżamy na parking od strony Smarżowej a wyjeżdżamy wjazdem na plebanię.  



 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 w sobotę przed 

17.00 a w lecie przed 18.00 oraz w niedzielę przed 7.00; 9.30; 11.00 i 15.00 W Głobikówce wypominki 

listopadowe przed o godz. 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. 

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

dziękuję Pani Beacie Raś, Panu Markowi Wójtowicz, Pani Marii Chmura, Dorocie Samborskiej, 

Danucie Wołowiec, Zofii Traciłowskiej i Marii Stasik oraz ofiary po 350 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 Bożenie i Robertowi Prokuskim.  W sobotę o 

godz. 13.00 CHRZEST NATANA JANA RACHWAŁA. 

Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę 

dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 


