
18 września 2022 – XXV Niedziela zwykła – Rok C 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 

 

Wprowadzenie: W dzisiejszej Ewangelii Jezus pyta nas o to czy jesteśmy 

uczciwi w zarządzaniu i w dysponowaniu dobrami materialnymi. Bowiem 

oszustwo i chciwość nie pozostaną bez konsekwencji. I do nas kiedyś Jezus 

skieruje te same słowa co do nieuczciwego zarządcy z Ewangelii: Zdaj 

sprawę z twego zarządu. Zatem bądźmy hojni, życzliwi i ofiarni, bo 

„radosnego dawcę - jak mówi psalmista - miłuje Bóg”. Przeżywając dzisiaj 

Niedzielę Środków Społecznego Przekazu zdajmy bogu w naszym 

sumieniu  sprawę z nich korzystamy: dla dobra czy dla szkody naszej 

duszy i wiecznego zbawienia.  Módlmy się aby ci, którzy tworzą media 

zawsze służyli prawdzie i rzetelnie przekazywali informacje.  Prośmy 

także o łaskę nawrócenia dla tych, którzy dopuszczają się w mediach 

manipulacji, czyli zorganizowanego kłamstwa.  

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  W sobotę o godz. 18.00 Msza Święta już z 

niedzieli. Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza Kościoła  za zmarłych z naszych rodzin.  

Dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i 

Tarnowie. Rektorzy tych katolickich uczelni proszą o ofiarność na ten cel.  

 W środę na nowennę do Patronki Parafii na I spotkanie formacyjne w ramach duchowego 

przygotowania do I Komunii Świętej zapraszam DZIECI Z KLAS III ZE SP SMARŻOWA I 

SIEDLISKA – BOGUSZ Z RODZICAMI. Obecność obowiązkowa. 

 W piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 

 W środę o godz. 17.00 spotkanie kandydatów na ministrantów oraz zapisy chętnych chłopców z klas II i III 

oraz VI i V do LSO przy naszej Siedliskiej parafii. A w sobotę zapisy chętnych dziewczynek z klas III, IV i 

V do DSM i spotkanie dla Dziewczęcej Służby Maryjnej o 

godz. 10.00 na plebanii. Prośba do Rodziców aby dać 

dziecku motywację by zechciało być w ministrantem i w 

przyszłości lektorem. 

 W przyszła niedzielę będziemy gościć w parafii 

CHORĄGIEW ZAKONU RYCERZY ŚW. JANA PAWŁA 

II Z NAWOJOWEJ, mojej rodzinnej parafii. Jeśli będą 

chętni Panowie to w przyszłości utworzylibyśmy taką 

chorągiew w naszej Siedliskiej parafii. Potrzeba 6 mężczyzn, 

aby w danej parafii powstała chorągiew Zakonu. Po mszach 

Rycerze Zakonu Jana Pawła II będą stać przed wejściem do 

Kościoła i zapisywać chętnych oraz udzielać  dodatkowych 

informacji. 
 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach składki inwestycyjnej. Złożyliście Siedliska Bogusz, 

Smarżowa, Bączałka i Grudna Dolna 22040 zł. Głobikówka 4680 zł. Tym bardziej dziękuję, bo parking który 

robimy to bardzo kosztowna inwestycja, nawet nie przypuszczałem, że będzie to kosztować aż tak dużo. 

Wydamy wszystkie pieniądze które udało się nam zgromadzić na koncie parafialnym i jeszcze nam braknie. 

Szczegóły podam jak skończymy parking. Kłopot w tym, że wydaliśmy także pieniądze, które mieliśmy 

zabezpieczone na ołtarz. A ja mam podpisaną umowę z konserwatorem. Dlatego wyjątkowo będzie jeszcze 

składka inwestycyjna w październiku w 2 niedzielę. Chcąc okazać wam wdzięczność za ofiarność i zrozumienie 

jak sami wiecie polecam was często opiece MB Siedliskiej Pani w ramach różnych nabożeństw.  

 Serdeczne Bóg zapłać Panu Januszowi Sobczykowi za bezinteresowne trzy dniowe plantowanie i 

wyrównywanie koparką placu parkingu. Niech MB ma w swojej opiece. 

 W sobotę 24 września br. W Bazylice Katedralnej w Tarnowie odbędzie się Diecezjalny Dzień Supienia dla 

Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Ponieważ to Apostolstwo w naszej parafii prężnie działa dlatego 

zachęcamy do pielgrzymowania na ten dzień skupienia i wspólnej modlitwy. Przy tej okazji chcę serdecznie 

podziękować Pani Grażynie Gulis z Głobikówki i Pani Halinie Sobczyk z Siedlisk za zamawiane 

comiesięczne intencje za dusze czyśćcowe i organizowanie tej modlitwy. 

 Ogłoszenia Sołtysa z Głobikówki Pana Jerzego Kmiecika: Sołtys Głobikówki dziękuje Rodzinom za 

organizacje i uczestnictwo w Dożynkach Gminnych i Parafialnych: Agacie i Marcinowi Pociask; Annie i 



Grzegorzowi Jędrzejczyk; Barbarze i Sławomirowi Piękoś, Annie Wicek, Piotrowi Kusek, Barbarze i 

Andrzejowi Wicek, Agacie i Ryszardowi Gierut, Edwardowi Machala, Bogdanowi Sypień, Radzie 

Sołeckiej, Muzykantom i najmłodszym dzieciom: Gabrysi, Julce, Kubie i Marcelinie. Koszty Dożynek 

Urząd Miejski 400 zł na wieniec. Pozostałe wydatki pokryli uczestnicy dożynek. Do prac na cmentarzu w 

sobotę 24 września na godz. 7.30 proszeni są wyczytani już mieszkańcy Głobikówki. 

 W dniu 20 września br. tj. we wtorek w miejscowościach Siedliska – Bogusz i Smarżowa odbędzie się 

szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie. Szczegóły na plakatach. Obowiązkowi  szczepienia 

podlegają psy które ukończyły trzeci miesiąc życia. Koszt szczepienia to 30 zł. Lekarz weterynarii 

Krystyna Mróz. 

 Prośba by wziąć udział w Loterii 

Harnasia i zagłosować na OSP Siedliska Bogusz, 

szczegóły na stronie parafialnej i stronie OSP 

Siedliska Bogusz. To nic nie kosztuje a można 

pomóc naszym strażakom, wystarczy tylko 

zalogować się na facebook’u 

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w 

sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła 

w Siedliskach, a dziękuję Paniom i Panom Danucie Kurcz, Józefowi Prokuskiemu, Cecylii Wróbel, Lucynie 

Czernik, Ilonie Zygmunt i Andrzejowi Wojnar oraz ofiary po 300 zł na kwiaty i potrzeby kościoła. 

Sobotnim nowożeńcom Marlenie i Piotrowi dziękuje za kwiaty do ołtarzy. Serdeczne Bóg zapłać Paniom 

Marcie Pietrzyckiej i Marii Pasek za troskę o czystość i kwiaty w Kościele w Głobikówce. W sobotę o godz. 

13.00 chrzest Korneli Sztaba, a o godz. 14.00 Uroczystość Złotego 

Jubileuszu Państwa Anny i Józefa Cieslik z Głobikówki. Niech 

Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego 

zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


