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WPROWADZENIE: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”. Tak kończy się Chrystusowa 

przypowieść o dziesięciu pannach z Ewangelii, którą za chwilę usłyszymy. Roztropne panny były dobrze 

przygotowane, ponieważ ich lampy wypełnione były olejem dobrych 

czynów. Starajmy się i my czuwać i być przygotowanym na spotkanie z 

Panem. Bo jak mówi znane łacińskie przysłowie: „Śmierć pewna, tylko 

godzina jej przyjścia niepewna”. Tak więc inwestujmy w miłość i nie 

odkładajmy czynienia dobra na jutro. Dzisiaj Kościół w Polsce obchodzi 

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wspieramy duchowo i 

materialnie tych, którzy z powodu imienia Jezusa doświadczają 

wypędzenia ze swoich domów, i są prześladowani. W tym roku w sposób 

szczególny otaczamy naszą modlitwą i pomocą chrześcijan w Republice 

Środkowo -  Afrykańskiej. 

 

Ogłoszenia duszpasterskie: 

 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. Msza po 

południu 15.00.  Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za zmarłych z 

naszych Rodzin.  
 W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń 

religijnych (1 osoba na 15 m
2
) w naszym Kościele może uczestniczyć około 100 osób. Jeżeli wydarzenie 

odbywa się na zewnątrz należy zachować dystans 1,5 m oraz zakryć usta i nos. Przypominam również o 

obowiązku zasłaniania ust i nosa w Kościele. Przy wejściu do Kościoła jest ustawiony płyn do 

dezynfekcji rąk. Kościół przed niedzielą jest podawany dezynfekcji i ozonowaniu, za co dziękuje Panom 

Strażakom z OSP. 

 W nadchodzącym tygodniu Msze w naszym Kościele o godz. 6.30 rano i o godz. 17.00 wieczorem. 

Pół godziny przed Mszą wieczorną wypominki listopadowe. W Głobikówce  w piątek Msza o godz. 

15.00 o godz. 14.30 WYPOMINKI LISTOPADOWE. Pamiętajmy, że na cały listopad została 

rozszerzona przez Papieża możliwość zyskiwania odpustów za zmarłych przez nawiedzenie cmentarza i 

pod zwykłymi warunkami. Chciejmy skorzystać z tego daru i jak mówił Św. O. Pio „opróżniajmy 

czyściec”. Zapraszam was do modlitwy za zmarłych z naszych rodzin, poprzez wypominki listopadowe 

przez cały miesiąc. 
 Jutro przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest matką wszystkich Kościołów 

świat. To dla nas okazja by pomodlić się za budowniczych, fundatorów i 

dobrodziejów naszego Kościoła. 

 W środę 11 listopada NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W tym dniu 

przypada 102 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Z tej racji Msza św. 

dziękczynna w intencji naszej Ojczyzny oraz  poległych  w jej obronie, z 

okolicznościowym kazaniem o godz. 17
00

. Serdecznie zapraszam do wspólnej 

modlitwy parafian. W miarę możliwości wywieśmy również POLSKĄ FLAGĘ w 

oknie naszych domów, niech będzie ona wyrazem miłości do Ojczyzny oraz wyrazem szacunku dla 

znaków i symboli narodowych.  Przy pomnikach poległych zapalmy znicze i postawmy kwiaty. 

 Na stronie parafialnej w zakładce e-katecheza zdalne nauczanie z religii dla uczniów SP w Siedliskach – 

Bogusz i Smarżowej. Publikuje dla uczniów Karty Pracy, proste ćwiczenia i testy, schematy, filmiki, 

piosenki i kolorowanki dla dzieci. Ćwiczenia, testy i zadania uczniowie niech wykonują w zeszytach do 

religii. 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności Śp. + Stanisława Kudłacz, + 

Józef Czekaj, + Bronisława Gąsior i + Kazimierz Sobczyk. Polecajmy zmarłych parafian miłosierdziu 

Bożemu w naszych codziennych modlitwach. 



 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego 

otoczenia, a dziękuję Pani Małgorzacie Niezgoda; Stanisławowi Cisowskiemu, Halinie Sobczyk, Halinie 

Czekaj, Janinie Czekaj oraz ofiarę 100 zł. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, 

łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 


