
4 kwietnia 2021 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  
                                       

Wprowadzenie: Pan Zmartwychwstał! Chrystus żyje! Tę prawdę z głęboką 

wiarą powtarzamy i z radością głosimy całemu światu. Bądźmy świadkami 

Zmartwychwstałego Pana i poprzez radosne świętowanie głośmy, że miłość 

jest mocniejsza od nienawiści; życie od śmierci. Głośmy, że tak jak Chrystus 

zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. Głośmy i dzielmy się tą radością 

w gronie rodziny, znajomych i gości.  
 

Ogłoszenia duszpasterskie:  Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00; 

8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00 NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO po południu Msza o godz. 13.00 oraz o godz. 15.00  

Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin. 

 NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO ROZPOCZYNA W KOŚCIELE OKTAWĘ 

WIELKANOCNĄ, która jest czasem radosnego świętowania przez osiem dni wielkiej tajemnicy 

zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią.  

 Jutro PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY, drugi dzień Świąt. Msze Święte tak jak w niedzielę, 

czyli o godzinie: 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00 NOWENNA PRZED 

ŚWIĘTEM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO po południu Msza o godz. 13.00 oraz o godz. 15.00   
Składka w dniu jutrzejszym przeznaczona będzie na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

i Papieskiej Akademii Teologicznej w Tarnowie i Krakowie. Rektorzy tych uczelni przysłali życzenia 

wielkanocne i jak zawsze proszą o ofiarność. 

 Z racji oktawy  Wielkanocy w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 Od jutra tj. Poniedziałku rozpoczniemy Msze Gregoriańskie za Śp. + Rozalię Miszczak, która powstała z 

intencji pogrzebowych. Grafik intencji do odebrania w zakrystii. 

 Przyszła niedziela w liturgii Kościoła obchodzona jest jako Święto Miłosierdzia Bożego. Jest to 

Diecezjalny Dzień "Caritas". W tym dniu składamy ofiary do puszek na prowadzone dzieła 

miłosierdzia przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Biskup Ordynariusz w komunikacie prosi o 

ofiarność na ten cel.  

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

Bogusz, a dziękuję Pani Marii Kudłacz, Bernadecie Wołowiec, Annie 

Lemek, Józefie Panocha, Renacie jarosz i Panu Pawłowi Jarosz oraz 

ofiarę 120 zł na dekoracje w kościele. Serdecznie Bóg zapłać także 

tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w Głobikówce, a 

dziękuję Pani Anecie Jędrzejczyk; Krystynie Miela, Urszuli 

Jędrzejczyk, Bronisławie Sypień i Marii Parat; Dziękuję Strażakom 

z OSP za wczorajszą dezynfekcję naszego Kościoła. Niech Patronka 

Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i 

ma zawsze w swojej opiece.  

 

Radosne „Alleluja”, jest dzisiaj na naszych ustach i w naszych 

sercach, bo święta wielkanocne to święta nadziei i zwycięstwa! Z 

okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Parafianom, i 

przybyłym Gościom do parafii Siedliskiej z kraju i zagranicy, aby 

zmartwychwstały Chrystus wypełniał wasze serca nadzieją na 

lepsze jutro, nadzieją na radość co nie przemija, nadzieją na miłość 



co trwa i trwa, oraz życzymy prawdziwych zwycięstw dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, radości 

nad smutkiem.  Niech wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przenika wasze serce, 

i rozświetla wszelkie mroki codzienności. Wszystkim życzymy błogosławionych Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego 

 

CHRYSTUS ŻYJE! ALLELUJA! 

PODZIĘKOWANIA 

Składam serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do piękna 

liturgii w czasie Triduum Paschalnego i świętowania Wielkanocy. Dziękuję tym, którzy składali ofiary 

w czasie nabożeństw Gorzkich Żali na kwiaty i przygotowanie naszej świątyni do świąt.  

    Serdecznie dziękuję Pani Anecie Czyż za zakupienie kwiatów, różnych elementów dekoracyjnych i 

piękne kompozycje kwiatowe przy Ciemnicy, Grobie Pańskim i Ołtarzu. Dziękuję Paniom z Koła 

Gospodyń Wiejskich za wykonanie wianków pod kinkiety na Niedzielę Palmową i święta wielkanocne. 

Dziękuję tym osobom, które w Wielki Wtorek pomagali mi rozłożyć i zamontować dekoracje w Ciemnicy 

i Grobie Pańskim. Dziękuję przedstawicielom parafii za życzenia wielkoczwartkowe dla kapłanów  i 

wielkanocne. Dziękuję moim przyjaciołom i znajomym, gospodyni, którzy mi bezinteresownie 

pomagali. Dziękuję  Panu Organiście Andrzejowi Kieca śpiew, muzyczną oprawę i pomoc w 

przeżywaniu  liturgii Triduum Paschalnego, dziękuję za pomoc w przygotowaniu Kościoła i liturgii, 

wielogodzinne czuwanie w Kościele Panu Kościelnemu Janowi Smoroń. Najbardziej dziękuję Służbie 

Liturgicznej: lektorom i ministrantom, naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i przez całe Triduum 

przychodzili służyć Panu z radością, to podziękowanie składam na ręce Ks. Tomasza, który się nimi 

opiekuje. Dziękuję szafarzom za pomoc przy rozdawaniu Komunii: Panu Zbigniewowi Wodzień, 

Stanisławowi Czyż i Janowi Wójcik. 

Dziękuję  Dziewczęcej Służbie Maryjnej za śpiew i prowadzenie  Drogi Krzyżowej, za udział w 

Diecezjalnym Konkursie na najpiękniejszą pisankę wielkanocną i zajęcie II miejsca, i to podziękowanie 

składam na ręce Moderatorki Natalii Kaczmarczyk. 

Dziękuję Panu Andrzejowi Wojnar, za poświęcony czas i obwiezienie mnie do Chorych w Wielki 

Poniedziałek. Dziękuję Panom Zbigniewowi Wodzień, Władysławowi Czyż i Wojciechowi Niemiec z 

przepiękny śpiew Pasji w Wielki Piątek. Dziękuję wielu parafianom za życzenia wielkanocne i pyszne 

rzeczy z koszyków wielkanocnych, które otrzymałem przy okazji święcenia pokarmów na stół 

wielkanocnych. Dziękuję Ks. Tomaszowi za kazania, pomoc w Liturgii Wielkiego Tygodnia, za pomoc w 

spowiedzi wielkopostnej i przy redagowaniu strony parafialnej; Dziękuje Ks. Kanonikowi Ryszardowi za 

pomoc w spowiedzi wielkopostnej i posługę niedzielną; dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 

pomagali w przeżywaniu tych dni, nie są tylko widzami życia parafialnego, ale na miarę swoich sił i 

możliwości angażują się i dbają o swoją świątynię chociażby przez solidne sprzątanie czy składaną ofiarę.  

Zawsze w takich chwilach przytaczam pewien wierszyk komunijny, żeby dzisiaj było pięknie, tak 

dostojnie i odświętnie, wiele na to się złożyło, wiele osób się trudziło. Bez wątpienia wiele na to się 

złożyło, bo zakupiliśmy wszystkie dekoracje do Ciemnicy i Grobu Pańskiego, banery, nowe świece, 

oświetlenia, figurę Jezusa do ciemnicy i do grobu. Nie było by to możliwe bez waszych ofiar, zwłaszcza 

ofiar składanych indywidualnie, bo są takie osoby w parafii, jak coś ogłoszę, to zaraz przychodzą i mówią: 



proszę księdza chciałam się dołożyć do przygotowania Kościoła do Świąt. Ja te osoby dopisuję do księgi 

Ofiarodawców i obiecuję modlitwę w ramach środowych nowenn do patronki parafii. 

Ks. Tomaszowi chciałem podziękować za podarowanie parafii nowego Mszału, klęcznika 

nowennowego, ode mnie macie w prezencie nową monstrancję, powiem tylko tyle, że jest to bardzo 

kosztowna rzecz. Wszystkim za wszystko jeszcze raz dziękuję. 

Niech Zmartwychwstały Chrystus udzieli wam obfitego błogosławieństwa w życiu osobistym, 

szkolnym, zawodowym i rodzinnym, a Patronka Parafii ma zawsze w swojej opiece. 


