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UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
                                                                             

Wprowadzenie do Mszy Świętej:  Zatrzymujemy się dzisiaj w Niedzielę Biblijną pod tą 

amboną ze świadomością, że „nie samym chlebem żyje człowiek”. Mamy bowiem dusze 

nieśmiertelną, która tak jak nasze ciało też potrzebuje pokarmu, czyli Słowa Bożego, które 

jak mówi Św. Piotr „daje życie wieczne”. Prośmy Zmartwychwstałego Pana, aby Słowo 

Pisma Świętego było dla nas mocą i siła w drodze do domu Ojca; byśmy nie budowali 

swojego życia na piasku, ale mocnym fundamencie prawdy. Niech słowa Św. Hieronima, że 

„nieznajomość Pisma Świętego, jest nieznajomością Chrystusa” zachęca nas do częstej 

lektury Ewangelii, tej Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka.  
 

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. 

 Dzisiaj NA SUMIE UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI Z KLAS III ze Szkoły Podstawowej 

w Siedliskach Bogusz i Smarżowej. Od poniedziałku dzieci I Komunijne będą przeżywać tzw. BIAŁY 

TYDZIEŃ. W każdym dniu dzieci rozważają inny temat i poprzez modlitwę i przyjęcie Komunii wyrażą 

wdzięczność różnym osobom, które pomogły im przeżywać Uroczysty Dzień I Komunii Świętej. 

 Przypominam, że nabożeństwa majowe w Kościele w Siedliskach codziennie o godz. 18.00 a w niedzielę o 

godz. 14.30 i zaraz po nim Msza z 15.00; natomiast  w Głobikówce w dni powszednie o godz. 16.00 a 

w niedzielę o po Mszy Świętej 

 We wtorek, przypada UROCZYSTOŚĆ KRÓLOWEJ POLSKI. Ta uroczystość powinna być droga sercu 

każdego Polaka. Matka Boża jak śpiewamy w modlitwie mszalnej była zawsze dla naszej Ojczyzny w ciągu 

historii „przedziwną pomocą i obroną” zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia naszej suwerenności. Dlatego 

zapraszam wszystkich parafian do udziału we Mszy Świętej i  do wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę. 

Msze Święte w Uroczystość Królowej Polski, tak jak w niedzielę o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka 9.30; 

suma o godz. 11.00 i po południu Msze o godz. 15.00  
 W tym tygodniu przypada wspomnienie ŚW. FLORIANA – PATRONA STRAŻAKÓW. Z tej racji w 

sobotę o godz. 17.00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI STRAŻAKÓW I ICH RODZIN Z 

OKAZJI GMINNYCH OBCHODÓW DNIA STRAŻAKA I PRZEKAZANIA NOWEGO  SAMOCHODU 

RATOWNICZO _ GASNICZEGO DLA OSP SIEDLISKA - BOGUSZ.  Razem z  Ks. Józefem 

Jasiurkowskim – Zastępcą Diecezjalnego Duszpasterza Strażaków, Kapelanem Strażaków Powiatu 

Dębickiego oraz zaproszonych Gości naszej Gminy, Powiatu i Województwa ,będziemy się wspólnie modlić  

o potrzebne łaski i opiekę Świętego Patrona, by nasi Strażacy mogli pełnić tą zaszczytną służbę jak głosi 

zawołanie strażackie „Bogu na chwałę a ludziom na pożytek” oraz o dar nieba dla zmarłych strażaków z 

OSP Siedliska - Bogusz. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować Panu Wojciechowi Czekaj i Jego 

Rodzinie za podarowanie dla parafii HAFTOWANEGO ORNATU Z WIZERUNKIEM ŚW. FLORIANA I 

BIAŁYM ORŁEM na Msze z okazji Dnia Strażaka, ale także za Ojczyznę. Niech Królowa Polski i Św. Florian 

ma zawsze w opiece i wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia dla całej Rodziny. 

 W poniedziałek 2 maja o godz. 18.00 DZIECI Z KLASY IV BĘDĄ PRZEŻYWAĆ 1 ROCZNICE 

SWOJEJ I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Razem z rodzicami będą dziękować Jezusowi za wszystkie łaski i 

błogosławieństwa jakie stały się ich udziałem poprzez częstą Komunię, Sakrament Pokuty, czyli spowiedzi, 

praktykę I piątków miesiąca oraz będziemy wspólnie prosić dla nich o dalsze Boże błogosławieństwo na ich 

wzrastanie w latach, dobrym zdrowiu, mądrości życiowej i świętości.  

 Serdecznie Bóg zapłać Rodzicom dzieci I Komunijnych za przygotowanie Kościoła i jego otoczenia do tej 

pięknej uroczystości. Pracy było naprawdę sporo, tym bardziej dziękuje za poświęcony czas i „pospolite 

ruszenie” oraz troskę o swój Kościół jak o własny dom, za piękne kompozycje kwiatowe i dekoracje 

komunijne. Dziękuję RODZICOM DZIECI KOMUNIJNYCH za złożone DARY OŁTARZA. A sa to 

haftowane ornaty na Boże narodzenie i Wielkanoc. Niech Patronka Parafii wyprasza Rodzicom Dzieci 

Komunijnych łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece. 



 W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca Maja. Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu 

Pana Jezusa w piątek rano o godz. 6.30 Jest to DZIEŃ MISYJNY W 

PARAFII, wspieramy duchowo i materialnie przez ofiary składane na tacę Dzieło 

Misyjne Kościoła. W tym dniu Dzieci klas III włączają się w Misyjne Dzieło 

Pomocy Misjom oraz otrzymują książeczki I piątkowe. Spowiedź przez cały 

tydzień pół godziny przed nabożeństwem majowym.  

 W tym tygodniu I SOBOTA MIESIACA. W tym dniu o godz. 18.00 

zmiana Tajemnic Różańcowych. Członków Żywego Różańca zapraszam na 

modlitwę różańcową w sobotę na 18.00. Różaniec poprowadzi Róża Zelatorki 

Marii Kuk.  

 Serdecznie Bóg zapłać Rodzicom Dzieci I Komunijnych, którzy 

przygotowali Kościół w Siedliskach do Uroczystości pierwszokomunijnej i zadbali o czystość Kościoła i 

otoczenia. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w 

swojej opiece.  

 

                   OGŁOSZENIA GŁOBIKÓWKA 

 
Serdeczne podziękowania dla malarza Pana Jana Mijal z Gorzejowej za pomalowanie Kościoła w 

Głobikówce. Pracy było sporo, bo aż 9 dni.  

Serdeczne Bóg zapłać za pomoc w przygotowaniu Kościoła do malowania i uporządkowanie Kościoła 

po malowaniu następującym rodzinom: Rodzinie Pana Jacka Samborskiego, Edwarda Machala, 

Mieczysława Nowak, Jana Prokuskiego, Ryszarda Gierut, Anny Proszowskiej, Grażyny Gulis, 

Roberta Prokuskiego, Beaty Wodzisz. Prosi się by teraz sprzątać Kościół na mokro, aby uniknąć 

kurzu. 

Rozliczenie malowania Kościoła w Głobikówce: 

 Zakupiono materiały za 1500 zł 

 Usługa malowania – 2000 zł 

 Razem koszt malowania – 3500 zł 

 Indywidualne wpłaty na malowanie: 

 Pewne Rodziny z Głobikówki – 250 zł 

 Jan Prokuski – 500 zł 

Pozostałą cześć dopłacono ze składki inwestycyjnej – 2750 zł 

 

 


