
20 luty 2022 – VII Niedziela Zwykła – Rok C 
                           

Wprowadzenie: W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy najtrudniejsze przykazanie, które każe nam kochać każdego 

człowieka, nawet tego, który wobec nas zawinił lub wyrządził nam 

krzywdę. 

Przykazanie trudne, ale ważne, bowiem jeśli ktoś z serca nie chce 

darować winy bliźniemu, gdy będzie go nienawidzić, to taką postawą sam 

siebie pozbawia możliwości doświadczenia Bożego miłosierdzia. 

Pierwszym krokiem powinna być modlitwa za naszych nieprzyjaciół, aby 

zrozumieli swój błąd oraz starali się naprawić wyrządzone krzywdy. 

Przeżywamy kolejną  niedzielę synodalną. Modlimy się o dobre owoce 

tego dzieła jakim jest V Synod Diecezji Tarnowskiej. Dzisiaj składka 

inwestycyjna. Módlmy się również za wszystkich ofiarodawców, aby 

cieszyli się obfitością Bożej łaski w życiu rodzinnym i zawodowym. 

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. 15.00. Piętnaście minut przed Mszami modlitwa wstawiennicza Kościoła za zmarłych 

z naszych rodzin, czyli wypominki roczne. Dzisiaj o godz. 13.00 będzie jeszcze Msza pogrzebowa Śp. + Zofii 

Cichowskiej, pół godziny wcześniej różaniec za zmarłą. Polecajmy zmarła parafiankę miłosierdziu Bożemu w 

naszych codziennych modlitwach.  

 Dzisiaj SKŁADKA INWESTYCYJNA. W związku z tą składką inwestycyjną odwiedzą na po domach 

przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej. Przyjmijmy ich jak zawsze życzliwie, gdyż ich trud służy 

dobru naszej Siedliskiej parafii. 

 W tym tygodniu zastępował mnie będzie Ks. Tomasz. W sprawach kancelaryjnych proszę się z nim 

kontaktować po Mszach Świętych, a w sprawach pilnych pod numerem telefonu: 665 327 132 

 W środę o godz. 17.00 nowenna do Matki Bożej, Patronki naszej parafii, a w piątek o godz. 17.00 nabożeństwo 

do miłosierdzia Bożego. Zapraszam do wspólnej modlitwy, bo te uświęcone tradycją nabożeństwa są kanałami Bożej 

łaski dla nas, naszych rodzin i całej parafii. 

 Dnia 22 lutego tj. wtorek od godz. 8.30 w CENTRUM MEDYCZNYM S – MED. W miejscowości Brzostek, ul. 

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

Szczegółowe informacje w Salonie Optycznym. 

 W związku z tym, że jest dużo głosów od parafian, które otrzymuję osobiście i Pan Bogdan Stanek 

przewodniczący Rady Parafialnej jest prośba by nie parkować samochodów przy Kościele. Powody są dwa: 

dawniej na terenie wokół Kościoła chowano zmarłych i postarajmy się o to z szacunku do nich; oraz musimy 

zadbać o trawnik, bo rozjeżdżony ciężko się potem będzie kosił.   Można podwieźć starszych rodziców pod 

drzwi Kościoła, a potem wrócić na parking. To jest też dla nas motywacja by w 

miarę szybko uporać się z parkingiem pod plebanią.  

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o 

czystość naszego Kościoła i jego otoczenia, a dziękuję Pani Marcie Gizara; 

Bozenie Wołowiec; Katarzynie zastawnej; Teresie Surdel; Grażynie Strączek 

oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Niech Patronka Parafia wyprasza 

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

 

 


