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Wprowadzenie do Mszy Świętej:  „Ja jestem krzewem winnym, 

wy – latoroślami” – mówi dziś do nas Zmartwychwstały Pan. 

Tylko prawdziwa i trwała przyjaźń z Jezusem wyrażona w częstej 

Komunii Świętej, pozwoli nam przynosić dobre owoce naszej wiary 

i osiągnąć cel naszego ziemskiego życia, czyli niebo. Tak jak nie 

mogą istnieć i żyć latorośle bez krzewu winnego, tak niemożliwe 

jest być prawdziwym chrześcijaninem bez częstej Komunii Świętej. 

Niech to nasze niedzielne spotkanie z Jezusem: w Słowie Bożym, 

we wspólnocie i w Komunii Świętej umocni naszą wiarę, otworzy 

na Bożą łaskę i pozwoli nam przynosić dobre owoce naszego 

ziemskiego życia i powołania.  
 

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 NA SUMIE UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECI Z KLAS III ze Szkoły Podstawowej 

w Siedliskach Bogusz i Smarżowej. Od poniedziałku dzieci I Komunijne będą przeżywać tzw. BIAŁY 

TYDZIEŃ. W każdym dniu dzieci rozważają inny temat i poprzez przyjęcie Komunii wyrażą wdzięczność 

różnym osobom, które pomogły im przeżywać Uroczysty Dzień I Komunii Świętej. 

 Przypominam, że nabożeństwa majowe w Kościele w Siedliskach codziennie o godz. 18.00 a w niedzielę o 

godz. 14.30 przed 15.00; natomiast  w Głobikówce w dni powszednie o godz. 16.30 a w niedzielę o 

7.45 

 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach kolejnej SKŁADKI INWESTYCYJNEJ. Złożyliście: 

Siedliska – Bogusz, Smarżowa, Bączałka i Grudna Dolna – 19500 zł , Głobikówka i Kamionki 3710 zł. 

Ofiary przez zbierających zostały wpłacone na Konto parafialne. W intencji ofiarodawców będziemy się 

modlić w ramach nabożeństwa majowego, aby ten dar hojnego serca Pan Bóg przez wstawiennictwo 

Patronki Parafii zamienił na obfitość swojej łaski  i błogosławieństwa w waszym codziennym życiu. 

 Jutro to jest w poniedziałek, przypada UROCZYSTOŚĆ KRÓLOWEJ POLSKI. Ta uroczystość powinna 

być droga sercu każdego Polaka. Matka Boża jak śpiewamy w modlitwie mszalnej była zawsze dla naszej 

Ojczyzny w ciągu historii „przedziwną pomocą i obroną”. Zapraszam jutro do wspólnej modlitwy za naszą 

Ojczyznę. Msze Święte jutro w Uroczystość Królowej Polski, tak jak w niedzielę o godz. 7.00; 8.15 

Głobikówka 9.30; suma o godz. 11.00 i po południu Msze o godz. 13.00 i 15.00  

 We wtorek o godz. 19.00 młodzież z klasy VIII z parafii Siedliska Bogusz. Grudna Górna i Kamienica 

Dolna przyjmie SAKRAMENT BIERZMOWANIA z rąk J.E. Ks. Biskupa Artura Ważnego. Młodzież 

wraz z świadkami gromadzi się pół godziny wcześniej w Kościele. Formuła, którą młodzież mówi wspólnie 

na pytanie biskupa, będzie na banerze, który zakupiłem z okazji Bierzmowania. Z racji bierzmowania we 

wtorek Msza wieczorna wyjątkowo o godz. 17.00. Okazji do spowiedzi dziś 

i jutro przed Mszami. 

 We wtorek wspominamy ŚW. FLORIANA – PATRONA STRAŻAKÓW. Z 

tej racji we wtorek o godz. 17.00 UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA W 

INTENCJI STRAŻAKÓW I ICH RODZIN.  (godzinę wcześniej niż 

normalnie) z powodu bierzmowania, które będzie w naszym Kościele o godz. 

19.00  Będziemy się wspólnie modlić  o potrzebne łaski i opiekę Świętego 

Patrona, by nasi Strażacy mogli pełnić tą zaszczytną służbę jak głosi 

zawołanie strażackie „Bogu na chwałę a ludziom na pożytek” oraz o dar 

nieba dla zmarłych strażaków z OSP Siedliska - Bogusz. 

 W środę DZIECI Z KLASY V BĘDĄ PRZEŻYWAĆ 2 ROCZNICE 

SWOJEJ I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Razem z rodzicami będą dziękować 

Jezusowi za wszystkie łaski i błogosławieństwa jakie stały się ich udziałem 



poprzez częstą Komunię, Sakrament Pokuty, czyli spowiedzi, praktykę I piątków miesiąca oraz będziemy 

wspólnie prosić dla nich o dalsze Boże błogosławieństwo na ich wzrastanie w latach, dobrym zdrowiu, 

mądrości życiowej i świętości. Z racji tej rocznicy we wtorek o godz. 15.00 próba scenariusza Rocznicy I 

Komunii Świętej. 

 W sobotę będziemy z kolei przeżywać UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I 

MĘCZENNIKA; Głównego Patrona naszej Ojczyzny i Diecezji Tarnowskiej. Msze Święte w sobotę będą w 

naszym Kościele o godz. 7.00; 11.00 i 18.00. Na Mszy o godzinie 11.00 zakończenie BIAŁEGO 

TYGODNIA dla dzieci I – Komunijnych z klasy III. 

 Serdecznie Bóg zapłać Rodzicom dzieci I Komunijnych za przygotowanie Kościoła i jego otoczenia do tej 

pięknej uroczystości. Pracy było naprawdę sporo, tym bardziej dziękuje za poświęcony czas i „pospolite 

ruszenie” oraz troskę o swój Kościół jak o własny dom, za piękne kompozycje kwiatowe i dekoracje 

komunijne. Dziękuję RODZICOM DZIECI KOMUNIJNYCH I RODZICOM MŁODZIEŻY Z KLASY 

VIII za złożone DARY OŁTARZA. Za dar ołtarza Rodziców klas III zakupiłem trzy złote ornaty, i jeden 

komunijny; za dar ołtarza Rodziców młodzieży z klasy VIII zakupiłem ornat do bierzmowania i welony do 

trzymania insygniów biskupich mitry i pastorały dla LSO. Z ofiar parafialnych zakupiłem BANERY NA I 

KOMUNIĘ I BIERZMOWANIE, ŚWIECE OŁTARZOWE I OBRUSY z logo eucharystycznym. Niech 

patronka Parafii wyprasza Rodzicom łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece. 

 W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca Maja. Msza Święta wotywna o Najświętszym Sercu 

Pana Jezusa w piątek rano o godz. 6.30 Jest to Dzień Misyjny w parafii, wspieramy duchowo i materialnie 

przez ofiary składane na tacę Dzieło Misyjne Kościoła. Spowiedź przez cały tydzień pół godziny przed 

nabożeństwem majowym.  

 W dniu 26 maja 2021 o godz. 8.00 w Ośrodku Zdrowia w Brzostku przy ul. Mysłowskiego 7 odbędą się 

badania USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych: tętniczych żylnych, USG tarczycy, USG 

nerek, USG stawów oraz Echo serca. Badania są odpłatne. Cena jednego badania – 55 zł. Szczegóły w 

przychodni. 

 W przyszłą niedzielę będziemy w parafii gościć SIOSTRY ZAKONNE FELICJANKI, które opowiedzą 

nam o swoim zgromadzeniu i swojej pracy. Będą z nami także wspólnie się modlić o nowe powołania do 

zgromadzeń zakonnych. Po Mszy można złożyć ofiarę do puszki na to zgromadzenie. 

 Dziękuję Strażakom z OSP za wczorajszą dezynfekcję Kościoła w Siedliskach i Głobikówce. Niech Patronka 

Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma 

zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 

 


