12 czerwca 2022 – Uroczystość Trójcy Świętej – Rok C
Wprowadzenie do Mszy Świętej: Dzisiaj gromadzimy się w świątyni aby
oddać cześć i chwałę Trójcy Świętej. Najpierw musimy stwierdzić, że prawda o
Trójcy Świętej jest wielką tajemnicą naszej wiary. Tajemnicą, którą my ludzie
nigdy do końca nie zdołamy zrozumieć, ani wytłumaczyć. A z drugiej strony
Trójca Święta towarzyszy nam nieustannie we wszystkich okolicznościach
naszego życia, bowiem w Imię Trójcy Świętej zostaliśmy ochrzczeni;
oddajemy cześć Trójcy Świętej, kiedy pobożnie czynimy znak krzyża;
również wieczne szczęście w niebie będzie polegać na uczestnictwie w życiu
Trójcy Świętej, które to życie polega na miłości. Tak więc wybierajmy w
życiu miłość bo ona najbardziej zbliża nas do poznania Boga, który jest jeden
ale w Trzech kochających się osobach.
 Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele
będą:

7.00; 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 przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i
Tarnowie. Rektorzy tych uczelni proszą o ofiarność na ten cel. Dzisiaj także po Mszy popołudniowej
spotkanie Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej na plebani. Zapraszam
 Jutro w poniedziałek o godz. 18.00 kolejne, drugie NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Będziemy się w
dalszym ciągu modlić o dar pokoju dla Ukrainy i nawrócenie dla Rosji tak jak prosiła Pani Fatimska. Jak
zawsze zapraszam na to nabożeństwo wszystkich parafian i gości. Prośba by Figurę Pani fatimskiej w
czasie procesji niosły Panie z Apostolstwa Modlitwy za Kapłanów czyli Margaretki.
 W środę po Mszy wieczornej spotkanie LSO: Lektorów i ministrantów celem omówienia Liturgii na
Boże Ciało i wyznaczenie asyst.
 W najbliższy czwartek - przypada UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE
CIAŁO. Jest to święto obowiązkowe. Porządek Mszy Świętych

7.00; 8.15 - GŁOBIKÓWKA; 9.30;
suma o godz. 11.00 po południu Msza o godz. 15.00
Niedzielny, czyli o

 Uroczysta Msza Święta z procesją eucharystyczną do
czterech ołtarzy o godz. 11.00 Zapraszam wszystkie Rodziny
Parafii i przybyłych Gości. W sposób szczególny zapraszam na
procesję do czterech ołtarzy: Panie, które w czasie procesji niosą
figury Serca Jezusa, Pani Fatimskiej; Panów do niesienia
feretronów; zapraszam Dziewczęca Służbę Maryjną i Liturgiczną
Służbę Ołtarza; dzieci przedszkolne, dzieci pierwszokomunijne w strojach – dziewczynki do sypania kwiatów a
chłopców do dzwonienia.
 Ołtarze są już ustalone. Prośba by wyznaczone rodziny zgłosiły się po torby z tymi ołtarzami do
skręcenia. I OŁTARZ - NA PARKINGU POD SZKOŁĄ, gdzie będziemy się modlić i prosić o
błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży z parafii – Rodziny z Głobikówki, Kamionek i Huty. O
przygotowanie ołtarza Pan Sołtys Jerzy Kmiecik prosi Bożenę Sepioł, Ewelin Szela, Krystynę Kapłańską,
Marię Tołpa, Marię Zagórską, Joannę Kurasik, Agnieszkę Sobczyk, Stanisława Czyż, Zofię Misielak,
Marię Pasek, Martę Pietrzycką, Lucynę Wlaź, Małgorzatę Piękoś, Józefa Prewendowskiego, Honoratę
Nowak. Pieniązki na kwiaty zbiera Pani Marta Pietrzyka.; II OŁTARZ - PRZY REMIZIE OSP
SIEDLISKA, gdzie będziemy się modlić i prosić o błogosławieństwo dla różnych instytucji naszej parafii,
OSP, KGW, Sołtysów i Rady Sołeckie, Małych Boguszan – Rodziny z Siedlisk; III OŁTARZ – KAPLICA
NA CMENTARZU gdzie będziemy się modlić o radość nieba dla zmarłych z naszych Rodzin i
spoczywających na siedliskim cmentarzu – Rodziny ze Smarżowej; IV OŁTARZ – PRZY KRZYŻU

MISYJNYM, gdzie będziemy się modlić i prosić o błogosławieństwo dla wszystkich Rodzin z parafii i
Gości – rodziny z Bączałki i Grudnej Dolnej. Po południu nie będzie procesji. Składka w Boże Ciało
przeznaczona na hospicja i wyznaczone cele charytatywne.
 W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA Msze św. z PROCESJAMI EUCHARYSTYCZNYMI codziennie o









godz. 18.00, a w niedziele po sumie. Zapraszam codziennie chętne dziewczynki do sypania kwiatów, a
chłopców z dzwonkami, tak aby na zakończenie Oktawy mogły otrzymać specjalne błogosławieństwo.
W piątek 17 czerwca 2022 o godz. 19.00 po Mszy wieczornej odbędzie się EGZAMIN DOJRZAŁOŚCI
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ przed Sakramentem Bierzmowania wobec Diecezjalnego Wizytatora nauki
religii. Młodzież z klasy VII SP w Siedliskach – Bogusz i Smarżowej przychodzi z co najmniej jednym
Rodzicem.
Zakupiłem cztery białe krzesła i podwójny biały klęcznik na uroczystości ślubne za 2500 zł. Można zestaw
zobaczyć w nawie Św. Teresy koło zakrystii, zwłaszcza, zainteresowani, którzy planują ślub. Nie trzeba
już przywozić z domów czy wypożyczać
W piątek w Głobikówce o godz. 16.00 rozpoczniemy MSZE GREGORIAŃSKIE, które powstały z intencji
pogrzebowych za Śp. + Marię Rakowską. Grafiki rozpisanych mszy pogrzebowych – gregorianki do
odebrania w zakrystii.
Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w
Siedliskach, a dziękuję Pani Annie Dachowskiej, Katarzynie Kumiega, Marcie Blicharz, Zofii Lorek i
Wiesławie Łukasik oraz ofiarę 250 zł na potrzeby Kościoła. Dziękuję Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek
za wykoszenie trawy przy parkingu. Serdeczne Bóg zapłać Pani Joannie
Niemiec i Małgorzacie Rakowskiej za troskę o czystość Kościoła w
Głobikówce i kwiaty do ołtarza. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

