10 października 2021 – XXVIII Niedziela zwykła – Rok B
Dzień Papieski – NIE LĘKAJCE SIĘ!
Wprowadzenie: Przeżywamy dzisiaj XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Nie lękajcie się!” Zatem jak prosił Św.
Jan Paweł II nie lękajmy się otworzyć dla Chrystusa i Jego Ewangelii
drzwi swoich serc, rodzin i naszej Ojczyzny. Bo bez Chrystusa nie
zrozumiemy sensu swojego powołania, oraz nie osiągniemy celu swojego
życia czyli nieba. Dzisiaj budujemy papieżowi żywy pomnik, czyli
wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje
stypendia uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych i
wielodzietnych rodzin. Jak napisali Biskupi w Liście nasza ofiarność
otwiera przed tymi młodymi piękne horyzonty nadziei na dobre
wykształcenie i godne potem życie. 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:
 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 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. Dziękuję
młodzieży z klasy VII i VIII za pomoc w zorganizowaniu tej kwesty.
 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, codziennie o godz.

17.00

, i zaraz po różańcu Msza Święta wieczorna, a w niedzielę o godz. 14.30. 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.
Dzieci po każdym nabożeństwie otrzymują naklejki, z których na planszy składają
tajemnice różańcowe. Naklejki po każdym nabożeństwie rozdają dziewczynki z DSM u.
 W najbliższą Środę 13 października 2021 o godz. 17.00 będziemy przeżywać
ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie połączone z procesją różańcowa wokół
Kościoła i okolicznościowym kazaniem. Mszy Świętej będzie przewodniczył i wygłosi
kazanie fatimskie Ks. dr Andrzej JASNOS Diecezjalny Wizytator Religii i Diecezjalny
duszpasterz nauczycieli i wychowawców. Jak zawsze zapraszam na to nabożeństwo
parafian i gości. Prośba by figurę Pani Fatimskiej niosły Zelatorki Róż Różańcowych.
 W tym tygodniu o prowadzenie modlitwy różańcowej proszeni są:
Poniedziałek – Klasa VIII z SP Siedliska – Bogusz. Będzie to również spotkanie
formacyjne dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas VII i VIII ze Szkoły
Podstawowej z Siedlisk i Smarżowej. Obecność młodzieży obowiązkowa.
Wtorek – Klasa IV i V z SP Smarżowa
Środa – Klasa VI z SP Siedliska - Bogusz
Czwartek – Klasa IV z SP Siedliska – Bogusz. Różaniec w intencji Dyrekcji naszych Szkół, wszystkich
Nauczycieli i Wychowawców z okazji Dnia Nauczyciela
Piątek – Klasa V z SP Siedliska –Bogusz
Sobota - Róża Różańcowa
Niedziela - Dziewczęca Służba Maryjna oraz LSO: Ministranci i Lektorzy
 W Głobikówce nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 15.30 i Msza
Święta.
 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 przyszła niedzielę po Mszy o godz. 9.30 MALI BOGUSZANIE zapraszają na część artystyczną o Św.
Janie Pawle II.
 12 październiak 2021 roku od godz. 8.30 w Centrum Medycznym S-MED. w Brzostku kompleksowe
badanie wzroku, profilaktyka zaćmy i jaskry z możliwością zakupu okularów po atrakcyjnych cenach.
 CENDRUM MEDYCZNE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ogłasza: że W dniu 20 października tj.
środa od godz. 9.00 w Ośrodku Zdrowia przy ul. Mysłowskiego 7 w Brzostku odbędą się badania USG
DOPPLER, przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, USG nerek, USG płuc, USG
stawów, USG piersi i echo serca. Badania są odpłatne, cena jednego badania to 55 zł. Bliższe informacje
w przychodni.
 Serdecznie chce podziękować Panom Henrykowi Zima, Janowi Kordela, Krzysztofowi Czarneckiemu,
Adamowi Jarosz, Januszowi Sobczyk, Adamowi Nowickiemu, Zygmuntowi Nowickiemu, Marianowi
Dziedzic, Adamowi Czyż, Sołtysowi Bogdanowi Stanek, Zbigniewowi Wodzień za prawie
całotygodniowa pracę przygotowujące ogrodzenie plebańskie pod parking. To moje podziękowanie
składam na ręce Pana Henryka Zimy, który wszystkim koordynował. Tym bardziej dziękuję, że
niewielu się zgłosiło, i musieli się sami organizować. Na przyszłość musimy wyznaczyć kolejkę. Dziękuję
Państwu Zofii i Józefowi Pieczonka z Siedlisk za złożoną ofiarę 200 zł na potrzeby tego parkingu.
Okazując swoja wdzięczność Panom i ofiarodawcom w najbliższym czasie w ich intencji odprawie Mszę
proszą o Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i wszelką pomyślność w życiu.
 W zakrystii u Pana Kościelnego do nabycia jeszcze 2 Kalendarze Rolnicze w formie poradnika w cenie
25 zł;
Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach Bogusz, a dziękuję Pani Zofii Wadas, Alicji Prokuskiej, Krystynie Czekaj,
Małgorzacie Sobczyk, Jackowi Zielińskiemu oraz ofiarę 100 zł na potrzeby
naszego Kościoła. Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy troszczyli się o czystość
Kościoła w Głobikówce Pani. Niech Patronka Parafii wszystkim tym osobom,
które się angażowały w minionym tygodniu wyprasza Boże błogosławieństwo i
łaskę dobrego zdrowia.

