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Wprowadzenie do Mszy Świętej: Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, 

że z miłości ma wypływać posłuszeństwo Bożym przykazaniom. 

Wtedy przykazania Boże nie są ciężarem, ale są źródłem pokoju 

serca. W wypełnianiu przykazań chodzi o nasze dobro. Św. Jan 

Paweł II wyraził to słowami, że „od zachowania dekalogu zależy 

wieczna przyszłość każdego człowieka, i pokój dla całego świata”. 

Stąd trzeba nam się zgodzić ze słowami piosenki dla dzieci: „Aby 

dostać się do nieba Bożych znaków słuchać trzeba, my je wszystkie 

wypełnimy, bramy nieba otworzymy”. Niech przyjęta dzisiaj 

Komunia da nam siłę do zachowania Bożych przykazań.  
 

 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  o 14.45 NABOŻEŃSTWO MAJOWE. Piętnaście minut 

przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin. 

 Dzisiaj o godz. 11.00 UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W KOŚCIELE W GŁOBIKÓWCE ku czci 

MB Wspomożycielki Wiernych. 

 Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w ramach składki Inwestycyjnej. Złożyliście Siedliska – Bogusz, 

Smarżowa, Grudna Dolna i Bączałka 17640 zł. Głobikówka i Kamionki 4050 zł. Pięć rodzin wpłaciło na 

konto parafialne 300 zł i dwie do kancelarii. Wszystkich ofiarodawców wpisałem do Głównej Księgi 

Ofiarodawców naszej parafii i będę Was polecać opiece MB Patronki Parafii w czasie nabożeństw 

majowych. Zostało też dokończone nagłośnienie zewnętrzne, brakujące dwa głośniki i instalacja za 2600 

zł. 

 W następną niedzielę będziemy przeżywać Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. 

 Przed Wniebowstąpieniem KWARTALNE DNI MODLITW O URODZAJE tzw. DNI KRZYŻOWE. 

W związku z tym w piątek o 16.00 będzie MSZA PLENEROWA NA BĄCZAŁCE przy kapliczce 

Państwa Krystyny i Józefa Mirus o urodzaje i w intencji mieszkańców Bączałki; natomiast w sobotę o 

16.00 MSZA PLENEROWA PRZY 

KRZYŻU NA STAWKACH i Msza w intencji 

Mieszkańców: Domy koło Korasadowicza, 

Stawki, Rędzinki, Dzioły i Kopaliny Siedliskie  
 W piątek rozpoczynamy nowennę przed 

Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.  
 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA MAJOWE codziennie o godz. 18.00 a w niedzielę o godz. 14.45 

 Dnia 24 maja tj. wtorek od godz. 9.00  CENTRUM MEDYCZNYM S-MED. W miejscowości Brzostek; 

ul. Mysłowskiego 5B odbędzie się kompleksowe badanie wzroku wraz z możliwością zakupu okularów. 

Szczegółowe  w Salonie Optycznym. 

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła, i 

jego otoczenia, a dziękuję Pani Stanisławie Dziadura; Halinie Kopacz; Annie 

Zdziarskiej; Dorocie Kmiecik; Lucynie Mirus i Halinie Kumiega oraz ofiarę 300 

zł na potrzeby Kościoła. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże 

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

 

 


