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WPROWADZENIE: Drodzy! W dzisiejszej Ewangelii Chrystus poprzez 

znaki apokaliptyczne, mówi nam o końcu świata i czekającym nas sądzie 

ostatecznym. Wszystko co jest na świecie ma swój początek i będzie 

miało swój koniec, wszystko jest tylko czasowe, a my jesteśmy 

pielgrzymami, bo nasza Ojczyzna jest w niebie. Tak jak kończy się Rok 

Liturgiczny, tak również zakończy się kiedyś nasze życie. Dlatego jak 

radzi nam papież Św. Jan XXIII: „Nasze walizki powinny być zawsze 

spakowane” oraz „We wszystkim co robimy myślmy o końcu, a  nigdy 

nie zbłądzimy”.  Módlmy się byśmy byli zawsze gotowi na 

przekroczenie progu wieczności.  Przeżywamy dzisiaj XIV Dzień 

Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Uleczyć 

tęsknotę”. W tym roku modlitwą i darem serca chcemy wspomóc 

cierpiących chrześcijan na Ukrainie.  

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 za zmarłych z naszych Rodzin.  Dzisiaj 

odpowiadając na apel Międzynarodowej Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie  przy wyjściu z Kościoła  

składamy ofiary do puszek jako nasza pomoc dla  chrześcijan cierpiących w Ukrainie.  

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

modlitwą różańcową. W Głobikówce  wypominki listopadowe w piątek o godz. 15.00  Zapraszam 

parafian do modlitwy za zmarłych przez cały listopad.  

 Od wtorku jestem na obowiązkowych rekolekcjach kapłańskich i warsztatach katechetycznych. W 

sprawach pilnych proszę pod numerem telefonu 660 632 499 

 W przyszłą niedzielę – przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po Komunii na 

sumie odmówimy uroczyście Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. W tym dniu za publiczne 

odmówienie tego aktu można zyskać odpust zupełny. Jest to również Patronalne Święto Liturgicznej 

Służby Ołtarza. W naszych modlitwach pamiętajmy o naszych ministrantach i lektorach aby zawsze służyli 

Panu z ochotą i radością. Niech Patronka Parafii wyprasza im i ich Rodzicom Boże błogosławieństwo.  

 W piątek 18 listopada o godz. 17.00  spotkanie formacyjne dla dzieci klas III i ich Rodziców w ramach 

przygotowania do I spowiedzi i Komunii Świetej. Obecność obowiązkowa. 

 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 

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

w suterenach, drzwi przy garażu. 

 W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odszedł do wieczności Śp. + Marek Zdziarski. 

Polecajmy go miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach. 

 Szkoła Podstawowa w Siedliskach Bogusz organizuje KONCERT CHARYTATYWNY, który odbędzie się 

8 grudnia 2022 roku o godzinie 17 00 w budynku Szkoły Podstawowej w Siedliskach-Bogusz. Ponieważ cel 

jest bardzo szlachetny serdecznie zachęcam  parafian do licznego udziału w tym koncercie i przekazywaniu 

różnych przedmiotów do licytacji czy sprzedaży. Dochód z koncertu przeznaczymy w tym roku na leczenie 

trójki dzieci z terenu gminy Brzostek. Koncert organizuje Pani mgr Barbara Wojdyła - opiekun Szkolnego 

Koła Wolontariatu.  

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli 

się o czystość Kościoła w Siedliskach, a dziękuję Pani Janinie Kozneckiej; 

Wioletcie i Milenie Armata; Jolancie Ostrowskiej; Małgorzacie Chodór. 

Karolinie Mirus i Panu Piotrowi Szczepkowiczowi oraz ofiarę  300 zł 

Serdeczne Bóg zapłać za troskę o czystość i kwiaty w Kościele w Głobikówce: 

Pani Cecylia, Paulina i Anna Jędrzejczyk. Niech Patronka Parafii Siedliska 

Pani i MB Wspomożycielka Wiernych wyprasza tym osobom Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 


