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Wprowadzenie do Mszy Świętej: W dzisiejszej Ewangelii Jezus wzywa nas do „trwania w Jego miłości”. 

Życie ziemskie jest nam dane po to by nauczyć się prawdziwie 

kochać, niejako dopasować do Boga miłości jeśli chcemy być z Nim 

przez całą wieczność. Pięknie wyraził to włoski kapłan Cafasso: 

„Urodziliśmy się aby kochać, żyjemy, aby kochać, umrzemy, 

aby w niebie jeszcze bardziej kochać”. Wyrazem naszej miłości 

do Boga jest przestrzeganie przykazań i pełnienie dzieł miłosierdzia. 

Módlmy się zatem jak Św. Teresa: „Panie, nie odwołuj nas do 

siebie, dopóki  na stronicach naszego życia nie będzie napisane: 

kochała, kochał”  

 

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 gościmy 

SIOSTRY FELICJANKI, które po Komunii opowiedzą nam o swoim zgromadzeniu. Serdecznie ich witamy w 

naszej parafii, życzymy Bożego błogosławieństwa, wszelkiej pomyślności i zdrowia, nowych powołań oraz 

opieki Patrona Zgromadzenia. Przy wyjściu z Kościoła można złożyć ofiarę do puszki na to zgromadzenie. 

 NABOŻEŃSTWA MAJOWE w dni powszednie o godz. 18.00. W dalszym ciągu zapraszam 

wszystkich parafian, a zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną. W Głobikówce nabożeństwa majowe o 

16.30. 

 W CZWARTEK PIERWSZE W TYM ROKU NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE. Msza Święta z procesją 

wokół Kościoła o godzinie 18.00. Majówkę odprawimy w ramach dziękczynienia po Komunii. 

Zapraszam wszystkich parafian i gości. Prośba by Figurkę Matki Bożej, Pani Fatimskiej w czasie 

procesji niosły tegoroczni Bierzmowani. Stacji będzie cztery wiec można zrobić cztery razy cztery 

czwórki do niesienia figury. 

 W tym tygodniu ciąg dalszy DNI MODLITW O URODZAJE. Z tej racji we wtorek o godz. 16.00 

Msza Święta przy odnowionym Krzyżu na Stawkach i Msza Święta w intencji mieszkańców Stawek, 

Rędzinek i Rodzin koło Państwa Korasadowiczów; natomiast w sobotę o godz. 16.00 Msza Święta 

koło Kapliczki w Bączałce i Msza Święta w intencji mieszkańców i rodzin z Bączałki.  

 W najbliższą niedzielę w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  

 W piątek – rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

 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. 

 Serdeczne Bóg zapłać PANU KRZYSZTOFOWI MIRUS Z FIRMY WIK – BUD i pracownikom 

Stanisławowi Wodzisz, Robertowi Prokuskiemu, Danielowi Mirus, Tomaszowi Mirus i Tomaszowi Czyż 

za wykonanie altany koło plebanii. Tym bardziej dziękuję, że zapłaciłem tylko za materiał, bo panowie 

pracowali bezinteresownie dla parafii. Niech Patronka Parafii ten dar 

serca zamieni na obfitość Bożego błogosławieństwa w życiu rodzinnym i 

zawodowym i łaskę dobrego zdrowia, i ma zawsze w swojej opiece. W 

najbliższym czasie w intencji tych osób odprawię Msze dziękczynno – 

błagalną.  

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W DĘBICY zwraca się z 

apelem do wszystkich osób samotnych, starszych i ich rodzin o 

zachowanie szczególnej ostrożności. W związku z licznymi zgłoszeniami o 

dokonywanych oszustwach tj.:  



1. Metod „na wnuczka”, „na policjanta” czy innego członka rodziny; 

2. Oferty sprzedaży i podpisania nowych umów dotyczących dostarczania energii elektrycznej, gazu i 

innych mediów; 

3. Oferowania usług remontowych np. wymiany rynien, gdzie podawany jest zaniżony koszt 

wykonania usługi; 

4. Oszustwa związane z „COVIDEM 19” – czyli sprzedaż fałszywych leków i szczepionek. 

W każdym z wymienionych przypadków, które wzbudzają jakiekolwiek wątpliwości co do 

wiarygodności przekazanych informacji przez osoby podające się za członka rodziny, policjanta, 

akwizytora, sprzedawcę itp. Proszę natychmiast kontaktować się z numerem alarmowym 112 i 

bezwzględnie nie przekazywać żadnych pieniędzy. Policja podejmie niezbędne czynności aby 

zapobiec oszustwom, które w ostatnim czasie, naraziły wiele starszych osób na znaczne szkody a 

niejednokrotnie na utratę całego dorobku życia. 

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

Bogusz, a dziękuję Pani Joannie Kalita, Teresie Kozneckiej, Kazimierze Zagórskiej, Zofii Błażejowskiej 

i Grażynie Nowickiej oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Dziękuję też Pani Agnieszce Nowickiej, 

mamie naszego ministranta za gruntowne wymycie paramentów liturgicznych, starcie kurzy na 

ołtarzach, konfesjonałach itp.. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego 

zdrowia. 

 Serdeczne Bóg zapłać ZA DAR DLA KOŚCIOŁA W GŁOBIKÓWCE, czyli sześć ornatów (kolory na 

wszystkie okresy liturgiczne), a dziekuję Panu Stanisławowi Żołna, Annie i Januszowi Proszowskim; 

Krystynie i Stanisławowi Czyż, Bronisławie i Ferdynadowi Sypień; Danucie i Bogdanowi Sypień i Marii 

Parat. Przy tej okazji dziękujemy Rodzinie Proszowskich i Stanisławowi Żołna za opiekę nad Kościołem 

i przygotowywanie go do Eucharystii i rónych nabożeństw; oraz Agacie i  Marcinowi Pociask za 

utrzymywanie porządku i koszenie i dbanie o rabaty koło Kościoła. Niech Patronka tego Kościoła ten 

dar serca i pracy zamienia na obfitość Bożego błogosławieństwa w ich życiu rodzinnym zawodowym, 

obdarza łaską dobrego zdrowia  i ma zawsze w swojej opiece. 

 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.  

 

 

 

 

 

 


