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Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP 
 

Wprowadzenie: Z radością obchodzimy dziś odpust parafialny ku czci Matki Bożej w tajemnicy Jej Narodzenia. W 

czasie nowenny do Patronki naszej Parafii, kapłan wypowiada takie słowa: „Twoje narodzenie Maryjo było 

początkiem zbawienia świata, z Ciebie bowiem narodziło się Słońce 

Sprawiedliwości, Chrystus nasz Pan”. Dlatego ojcowie Kościoła nazywają 

Maryję zorzą poranną, która na niebie zawsze pojawia się zanim wzejdzie słońce.  

Przynosząc dziś do stóp Maryi, Patronki Parafii w tajemnicy swojego 

Narodzenia, chleb i wieńce żniwne, przynosimy cały trud swojej pracy aby 

okazać hołd wdzięczności Bogu za tegoroczne plony ziemi, oraz przez 

wstawiennictwo Patronki naszej Parafii, prosić Go o dalsze błogosławieństwo w 

pracy na roli i w prowadzeniu gospodarstw. 

Oddajemy w ręce Maryi, Patronki naszej Parafii wszystkie nasze prace, starania i 

dobre zamiary, prosząc aby w przyszłości pojawiły się dobre owoce.   

Ogłoszenia duszpasterskie:  

 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma odpustowa z wprowadzeniem 

wieńców żniwnych z udziałem Pana Burmistrza z Małżonką (Państwa Wojciecha i Bernadety 

Staniszewskich) o godz. 11.00 i 15.00  
 W poniedziałek 14 WRZEŚNIA PRZYPADA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA. W tym dniu na 

pierwsze spotkanie formacyjne zapraszam do Kościoła na godz. 18.00 kandydatów do Sakramentu 

Bierzmowania, a więc uczniów z klas VII i VIII ze Szkoły w Smarżowej i Siedliskach - Bogusz. Obecność 

obowiązkowa. Zapraszam także ich Rodziców, jeśli nie są zajęci pracą oraz  parafian. Młodzież z klasy VII 

Szkoły Podstawowej w Siedliskach – Bogusz poprowadzi z racji Święta Podwyższenia Krzyża nabożeństwo  

Drogi Krzyżowej. 

 W piątek 18 września z kolei przypada ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI. Patrona dzieci i 

młodzieży. W tym dniu na pierwsze spotkanie formacyjne w ramach duchowego przygotowania do I 

Komunii zapraszam do Kościoła na godz. 18.00 dzieci z klas III szkoły w Samrżowej i Siedliskach – 

Bogusz wraz z Rodzicami. 

 W środę Nowenna do Matki Bożej Patronki naszej Parafii. Zapraszam parafian do wspólnej modlitwy.  

 W sobotę o godz. 10.00 spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej na plebanii. 

 W przyszłą niedzielę będziemy przezywać ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO 

PRZEKAZU, będziemy się modlić za tych, którzy tworzą media, aby zawsze byli wierni prawdzie i dbali o 

dobro wspólne. W przyszłą niedzielę składamy ofiary do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w 

Krakowie i Tarnowie. Rektorzy tych katolickich uczelni proszą o ofiarność na ten 

cel. 

 Teraz chciałbym podziękować tym, którzy poprzez pracę 

przygotowali Kościół i jego otoczenia, a zacznę od krótkiego wierszyka – 

rymowanki: „Żeby dzisiaj było pięknie, tak dostojnie i odświętnie, wiele na to się 

złożyło, wielu ludzi się trudziło”. Najpierw chciałbym podziękować bratu KS. 

TOMASZOWI DYREKTOROWI REFERATU KATECHETYCZNEGO KURII 

DIECEZJALNEJ W TARNOWIE, za wygłoszenie kazania odpustowego i 

przewodniczenie liturgii oraz za pomoc duszpasterską w naszej parafii. Bardzo serdecznie 

chciałem podziękować Państwu Irenie i Henrykowi Zima, Zbigniewowi Kudłacz za 

wycięcie tui przy krzyżu misyjnym i koło Kościoła oraz uprzątnięcie terenu. 

Dziękuję panom, którzy w środę wymienili w całym Kościele żarówki, których było 

prawie 300, a dziękuję Panu Bogdanowi Stanek, Łukaszowi Stanek, Damianowi 

Traciłowskiemu, Andrzejowi Haptaś, Erykowi Haptaś, Konradowi Kopacz, 

Zbigniewowi Wodzień, i Panu Kościelnemu Janowi Smoroń. Panu Zbigniewowi 

Wodzień dziękuję także za bezinteresowne wymienienie  reflektorów przy głównym 

ołtarzu. Dziękuję Paniom, które wykonały gustowne wianki pod kinkiety.  



 Panom Strażakom za to pospolite ruszenie i wykoszenie parkingu, i trawnika koło drogi, oraz 

wykonanie dezynfekcji  naszego Kościoła a to podziękowanie składam na ręce Pana Komendanta 

Wojciecha Gąsior i Pana Rafała Niemiec. Dziękuję dwom grupom sprzątającym Pani Bożena 

Markiewicz, Maria Markiewicz, Krystyna Prokuska, Bożena Samborska, Elżbieta Sierkowska, Wanda 

Stachowska, Józefa Straciło, Lucyna Stasiowska, Zofia Wójcik, Maria Augustyn, oraz młodzieży 

Agacie Stasiowskiej, Oliwii Markiewicz i Dominikowi Wójcik a także sobotnim nowożeńcom Katarzynie 

Urzędowskiej i Konradowi Niemiec za piękne kwiaty do naszych ołtarzy. Dziękuję także Panu Andrzejowi 

Wojnar za piątkowy objazd do chorych, bo jeszcze nie znam parafii i sam bym sobie nie poradził. 

Jest jeszcze druga część tego wierszyka: „Dziękuję dzisiaj wszystkim co mi czynem przygotować odpust 

dopomogli,  Zapewniając ich, że zawsze będę się za nich modlić”. Tak więc, niech Patronka Parafia wyprasza 

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

 Kiedyś Johann Wolfgang Goethe napisał piękne słowa: „Gdy słyszysz śpiew, tam wejdź, bo tam ludzie 

dobre serca mają. Wierzaj mi, źli ludzie nigdy nie śpiewają”. Właśnie za to dobre serce chciałem 

podziękować wszystkim, zwłaszcza tym, którzy włączyli się w przygotowanie Kościoła, liturgię, orkiestrom, 

śpiewającym, LSO, DSM i niosącym Feretrony, Baldachim  i Figury 

 We wstępie lektor powiedział, że odpust ku czci Narodzenia NMP w parafii Siedliska -  Bogusz jest czasem 

wdzięczności Panu Bogu za tegoroczne plony, a rolnikom za całoroczny trud pracy na roli. Dlatego pozwolę 

sobie jeszcze wręczyć DYPLOMY uznania i statuetkę ANIOŁA POMYŚLNOŚCI przedstawicielom 

poszczególnych Sołectw za wykonanie wieńców dożynkowych. Jest z nami Pan Burmistrz z Małżonką 

Państwo Wojciech i Bernadeta Staniszewscy. Powiem krótko o przyjaciół naszej parafii musimy dbać, a 

ponadto radość dzielona z innymi staje się podwójną radością. Dlatego za ta podwójną radość Pan Burmistrz też 

dostanie dyplom i statuetkę Anioła ale sukcesu. Niech patronka Parafii Matka Boża w tytule swojego Narodzenia 

wyprasza łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece. 
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