25 kwietnia 2021 – NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA –
Rok B
TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA DO SŁUŻBY W KOŚCIELE
Wprowadzenie do Mszy Świętej: Dzisiaj w Niedzielę Dobrego
Pasterza rozpoczynamy w Kościele Tydzień Modlitw o
Powołania, modlimy się za powołanych i o powołania do
służby w Kościele, których wciąż jest mało co do ilości i co do
jakości. Do każdego z nas są bowiem skierowane słowa Pana
Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawiał robotników na swoje
żniwo” . Módlmy się zatem za przygotowujących się do
kapłaństwa w naszym Seminarium Duchownym, które dzisiaj
wspieramy materialnie poprzez ofiary składane na tacę. Ks.
Rektor prosi o ofiarność na ten cel. Pamiętajmy w naszych
modlitwach również o Kapłanach posługujących w parafii,
których Opatrzność Boża postawiła na naszej drodze do nieba.

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30;
suma o godz. 11.00 po południu Msza o godz. 13.00 oraz o godz. 15.00 Piętnaście minut przed każdą Mszą
wypominki za zmarłych z naszych rodzin.
 Dzisiaj SKŁADKA INWESTYCYJNA. Ostatnia była pod koniec lutego. Po domach odwiedzą nas
przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej, przyjmijmy ich jak zawsze życzliwie gdyż ich trud
służy dobru naszej parafii. Bowiem, jak już mówiłem, przymierzamy się do zmiany wystroju
prezbiterium i mebli w zakrystii.
 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. Dla dzieci jak zawsze przygotowałem kontrolki majowe, które będzie można na pierwszym
nabożeństwie odebrać w zakrystii. W Kościele w Głobikówce nabożeństwa majowe codziennie o godz.
15.00, 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. Ponieważ w dalszym ciągu obowiązują nas limity osób w
Kościele, stąd prośba do parafian, aby wybrać inną Mszę niż suma o godz. 11.00. Zostawiamy ją dla
Dzieci Komunijnych, ich Rodziców i Chrzestnych. Choć główne przygotowanie Kościoła odbędzie się
w piątek, to 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
 Z racji I Komunii w sobotę o godz. 9.00 PIERWSZA SPOWIEDŹ DLA DZIECI Z KLASY III ich
Rodziców i Chrzestnych.
 Prośba do uczniów z klasy VIII, aby korzystając ze strony parafialnej nauczyły się dialogu z biskupem
w czasie przyjęcia Sakramentu bierzmowania. W zakrystii do odebrania Karty Do Bierzmowania.
Natomiast w sobotę po majówce krótka próba dla kandydatów do Bierzmowania.
 Kolejna informacja dotyczy cmentarza i pogrzebów. Choć ja już to tłumaczyłem w kazaniu, kiedy
zmienialiśmy Służbę Kościelną, ale nie wszyscy to albo usłyszeli, albo też zrozumieli. Dlatego jeszcze
raz powtórzę: Za cmentarz odpowiedzialny jest Proboszcz Parafii i Pan Marcin Kopeć - grabarz,
dlatego nikt na własną rękę nie może ani kopać grobu, ani ściągać płyty nad piwniczką, to jest
zabronione nie tylko z prawa kościelnego ale i cywilnego. Załatwianie pogrzebu zaczynamy od
Kancelarii Parafialnej, a potem kontaktujemy się z Grabarzem, Organistą i Kościelnym. Ofiary które
składamy Służbie Kościelnej zostały ustalone na Radzie Parafialnej. W porównaniu z innymi

parafiami nie są one wygórowane. To nie jest tylko ofiara za usługę związaną z pogrzebem, ale przy
okazji pogrzebu, ślubu, czy chrztu troszczymy się także o to byśmy mieli dobrą Służbę Kościelną w
parafii. Pan Grabarz dba również o czystość na cmentarzu i będzie go wykaszał w sezonie. Zakupiłem
w tym celu kosiarkę żyłkową dużej mocy za 3400 zł.
 Ogłoszenie Burmistrza Brzostku Pana Wojciecha Staniszewskiego: W dniu 27 kwietnia 2021 roku (tj.
w najbliższy wtorek) w domach ludowych na terenie naszej gminy rozdawane będą maseczki ochronne
pochodzące z zapasów Agencji rezerw Materiałowych. Dystrybucję będą prowadzić Sołtysi w
godzinach od 10.00 do 11.00 oraz od 16.30 do 17.30. Maseczki będą rozdawane bezpłatnie, każdemu
mieszkańcowi przysługują dwie sztuki.
Miejsca Dystrybucji:
Smarżowa – budynek Szkoły Podstawowej
Siedliska – Bogusz – remiza OSP
Głobikówka – budynek Domu Ludowego
Zbiórka dla ministrantów w piątek o godz. 17.00 a dla lektorów w piątek po Mszy wieczornej. Celem
omówienia i przećwiczenia asysty z Ks. Biskupem na Bierzmowanie.
 Burmistrz Brzostku informuje także, że trwa Narodowy Spis Powszechny Mieszkańców i Mieszkań,
który jest obowiązkowy dla każdego mieszkańca. Spisu można dokonać na dwa sposoby: samodzielnie
poprzez stronę internetową, lub poprzez kontaktującego się z mieszkańcami Rachmistrza. Zwracam
się do mieszkańców z prośbą by starać się dokonać spisu samodzielnie, bowiem ta forma jest
absolutnie bezpieczna a formularz internetowy bardzo łatwy do wypełnienia. Zalecam taka formę
spisu ze względów bezpieczeństwa, bowiem ta forma jest absolutnie bezpieczna, bowiem podczas
wypełniania dokumentów spisowych posługujemy się danymi osobowymi, a te są bardzo często
łakomym kąskiem dla różnego rodzaju przestępców, podszywających się pod Rachmistrzów. Dlatego
jeszcze raz zachęcam do samodzielnego wypełniania formularzy spisowych, lub korzystania w tej
sprawie z pomocy najbliższych. Jeżeli nie dysponujecie Państwo osobami, które mogły by pomóc, to
prosimy o podejście do naszego Urzędu. Pomożemy wypełnić i wysłać Formularz Spisowy.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się
o czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Małgorzacie
Czech, Józefie Serwatka, Danucie Nowickiej, Wioletcie Kurcz i Halinie
Stanek oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie Bóg zapłać
także tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w Głobikówce, a
dziękuję Pani
 Dziękuję Strażakom z OSP za wczorajszą dezynfekcję Kościoła w
Siedliskach i Głobikówce. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

