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WPROWADZENIE:  

Drodzy! Dzisiejsza Ewangelia jest dla nas zachętą byśmy pamiętali o zmarłych i 

nieśli im skuteczną pomoc, zwłaszcza jeśli jeszcze dopełniają pokuty w czyśćcu.  

Skoro nasz Bóg, jak mówi Pan Jezus jest Bogiem żywych a nie umarłych, to nasi 

zmarli żyją, innym życiem ale żyją. Tak więc możemy realnie wpłynąć na jakość 

ich życia po śmierci. To znaczy poprzez modlitwę wstawienniczą Kościoła, czyli 

wypominki, ofiarowane w ich intencji cierpienie i dobre uczynki oraz złożoną 

jałmużnę możemy dać im pełnie życia, czyli niebo.  

 

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  

Przypominam, że w sobotę w naszym Siedliskim Kościele o godz. 17.00 

Msza Święta już z niedzieli. Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa 

wstawiennicza Kościoła  za zmarłych.   

 WYPOMINKI LISTOPADOWE  codziennie pół godziny przed Mszą wieczorną, czyli o 16.30 połączone 

z modlitwą różańcową. W Głobikówce  wypominki listopadowe poniedziałek, wtorek i piątek o godz. 

15.00  Zapraszam parafian do modlitwy za zmarłych przez cały listopad.  

 W piątek 11 listopada NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI. W 

tym dniu przypada 104 Rocznica Odzyskania Niepodległości. Z tej racji 

MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA w intencji naszej Ojczyzny oraz  

poległych  w jej obronie, z okolicznościowym kazaniem o godz. 17
00

 
Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy parafian i instytucje. 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.   

 Dnia 22 listopada tj. WTOREK od godz. 9.00 w CENTRUM 

MEDYCZNYM S-MED. W Brzostku, ul. Mysłowskiego 5B, odbędzie się KOMPLEKSOWE BADANIE 

WZROKU z możliwością zakupu okularów. Szczegółowe informacje w Salonie Optycznym 

 Za tydzień w niedzielę DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z KOŚCIOŁEM PRZEŚLADOWANYM. Z tej okazji 

zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie”. Jest to również Światowy Dzień Ubogich. 

 OGŁOSZENIE SOŁTYSA Z GŁOBIKÓWKI PANA JERZEGO KMIECIKA: ZEBRANIE WIEJSKIE dla 

mieszkańców Smarżowej odbędzie się 13 listopada 2022 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej; a dla 

mieszkańców Głobikówki 20 listopada 2022 o godz. 9.15 w Domu Ludowym. 

 Z powodu generalnego remontu dotychczasowej kancelarii,  kancelaria parafialna przez jakiś czas będzie w 

suterenach, drzwi przy garażu. 

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

dziękuję Pani Dorocie Angielskiej; Bożenie Kozneckiej, Marii Wołowiec, Marzenie Czernik - Myszkowskiej, 

Roksanie Myszkowskiej, Dorocie Augustyn; Elżbiecie Machala i Panu Filipowi Wołowiec oraz ofiarę 300 zł 

Serdeczne Bóg zapłać za troskę o czystość i kwiaty w Kościele w Głobikówce: Pani Kindze Kowalskiej i panu 

Stanisławowi Kusek. Niech Patronka Parafii Siedliska Pani i MB 

Wspomożycielka Wiernych wyprasza tym osobom Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej 

opiece.  

 

 


