
24 kwietnia 2022 – II Niedziela Wielkanocy  
– ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA -                                                                              

Wprowadzenie: Dzisiaj w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto 

Miłosierdzia Bożego.  Ustanowił je Św. Jan Paweł II dla całego Kościoła w dniu 

kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku.  Tego święta życzył sobie sam 

Pan Jezus, który  powiedział do Świętej siostry Faustyny: „Pragnę, aby święto 

Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla 

biednych grzeszników. W dniu tym wylewam całe morze łask na dusze, które się 

zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego. Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i 

Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są 

wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski”. Dziękując Panu Bogu za dar Jego 

miłosierdzia, równocześnie prośmy, abyśmy naprawdę chcieli i potrafili z tego 

daru  korzystać  dla naszego duchowego dobra i zbawienia. 

 Ogłoszenia duszpasterskie:  Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; 

suma o godz. 11.00 i po południu Msza o godz. 15.00  Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za 

zmarłych z naszych rodzin. 

 Niedziela Miłosierdzia rozpoczyna w Kościele TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA.  Z tej racji dzisiaj przy 

wyjściu z Kościoła można złożyć ofiarę do puszki na dzieła miłosierdzia prowadzone i organizowane przez 

Caritas Diecezji Tarnowskiej, zwłaszcza na pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

 Z okazji Święta Miłosierdzia można uzyskać ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi warunkami, za pobożne 

odmówienie Koronki do miłosierdzia Bożego w Kościele. 

 W środę o godz. 16.00  PRÓBA GENERALNA przed Uroczystością I Komunii dla dzieci z klasy III. 

 Zbliża się miesiąc maj, który w Kościele jest miesiącem szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce 

gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i figurach przydrożnych aby odprawiać tzw. 

nabożeństwa majowe ze śpiewem Litanii Loretańskiej. W NASZYM KOŚCIELE NABOŻEŃSTWA 

MAJOWE W DNI POWSZEDNIE, codziennie o godz. 18.00 a po nim Msza Święta, natomiast w niedzielę 

nabożeństwa majowe o 14.30 i zaraz po nich Msza z godz. 15.00. Do udziału w tym uświęconym 

tradycją nabożeństwie zapraszam wszystkich parafian, zwłaszcza młodzież i dzieci szkolne. W Kościele w 

Głobikówce nabożeństwa majowe codziennie o godz. 16.00 i zaraz po nich Msza Święta, a w niedziele 

przed Mszą Świętą o godz. 8.15 

 W najbliższą niedzielę O GODZINIE 11.00  I KOMUNII ŚWIĘTA DZIECI Z 

KLASY III ZE SP SIEDLISKA – BOGUSZ i SMARŻOWA. Środkowa nawa 

będzie zarezerwowana dla dzieci I – Komunijnych, ich rodziców i chrzestnych. 

Przez cały tydzień można przygotowywać Kościół i otoczenie do tej pięknej 

Uroczystości. Z tej racji w najbliższą sobotę będzie przerwa dla grup 

sprzątających, bo o czystość naszego Kościoła zatroszczą się Rodzice Dzieci I 

Komunijnych. W sobotę o godz. 9.00 PIERWSZA SPOWIEDŹ DLA DZIECI Z 

KLASY III oraz ich Rodziców i Chrzestnych. 

 Od 1 maja rozpoczynamy Msze Gregoriańskie za Śp. + Zofię Czernik z intencji 

pogrzebowych; + Mieczysława Czernik z intencji Rodziny; + Józefę Górzan z 

intencji pogrzebowych. Grafiki gregorianek do odebrania w zakrystii. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w czwartek solidnie troszczyli się o 

czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Alicji Jarmusz; Zofii 

Cabaj; Barbarze Surdel, Renacie Wadas i Stanisławowi Dziurdzik oraz ofiarę 100 zł 

na potrzeby Kościoła. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę 

dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  


