
30 maj 2021 – Uroczystość Trójcy Świętej – Rok B 

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; 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. 

 Jutro w poniedziałek zakończenie NABOŻEŃSTW MAJOWYCH o godz. 18.00. Przy tej okazji dziękuję 

tym, którzy przez cały maj poprzez śpiew Litanii Loretańskiej oddawali cześć Matce Bożej. Dziękuję tym 

Rodzicom, którzy przyprowadzali na majówkę swoje pociechy, nie było ich wiele, więc tym bardziej 

dziękuję. Dziękuję tym parafianom, którzy przez cały maj gromadzili się przy kapliczkach i krzyżach 

rozsianych po parafii. Dziękuję za wczorajsze zaproszenie na taką majówkę Pani Józefie Szydłowskiej z 

Smarżowej i jej Rodzinie, wspólną modlitwę i przepiękne pieśni maryjne. Niech Patronka Parafii ma w 

swojej opiece i obdarza łaska dobrego zdrowia. 

 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 

Niedzielny, czyli o  7.00; 8.15 - GŁOBIKÓWKA; 9.30; 

suma o godz. 11.00 po południu Msza o godz. 15.00 Z racji 

procesji do czterech ołtarzy nie będzie tylko Mszy o godz. 

13.00!!! Uroczysta Msza św. 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, 

pierwszokomunijne i rocznicowe – dziewczynki do sypania kwiatów a chłopców do dzwonienia.  

 Ołtarze są już ustalone. 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; 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 naszych zmarłych 

i spoczywających na cmentarzu – Rodziny ze Smarżowej; IV OŁTARZ – PRZY KRZYŻU MISYJNYM, 

gdzie będziemy się modlić i prosić o błogosławieństwo dla wszystkich Rodzin z parafii – rodziny z Bączałki 

i Grudnej Dolnej. Po południu nie będzie procesji. Składka w Boże Ciało przeznaczona na hospicja i 

wyznaczone cele charytatywne. 

 W zakrystii można zabrać banery do ołtarzy II i III. 



 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 tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca Czerwca. Msza wotywna o NSPJ w piątek rano 6.30 i po południu 

o godz. 18.00 w ramach oktawy. Jest to Dzień Misyjny w parafii, wspieramy duchowo przez modlitwę i 

materialnie przez ofiary Dzieło Misyjne Kościoła.  

 We wtorek rozpoczniemy MSZE GREGORIAŃSKIE, które powstały z intencji pogrzebowych za Śp. + 

Andrzeja Kopacz i Śp. + Magdalenę Kusek. Grafiki rozpisanych mszy pogrzebowych (gregorianek) do 

odebrania w zakrystii. 

  W zakrystii można tez odebrać grafik intencji tygodniowych, jeśli ktoś nie ma Internetu, lub trudno mu 

zobaczyć w gablotach. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - 

Bogusz, a dziękuję Pani Genowefie Traciłowskiej, Irenie Zima, Agnieszce Czarneckiej i Marzenie 

Rutkowskiej oraz ofiarę 80 zł na potrzeby naszego Kościoła. Serdeczne Bóg zapłać Panu Janowi 

Szczepkowicz, Krzysztofowi Szczepkowicz i Stanisławowi Godek za 

uporządkowanie drzewa po rozbiórce drewutni i wiaty, oraz pomoc w 

udrożnieniu przepustów przy stawie.  Dziękuje tym, którzy troszczyli się o 

czystość i dekoracje w Kościele w Głobikówce. Niech Patronka Parafii 

wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.  

 

 

 

 


