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17 kwietnia 2022 – 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; dobro od zła, a 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. 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. 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. 

 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.  

 W środę o godz. 16.00 próba scenariusza dla klas III przed I Komunią. 

 W związku z malowaniem Kościoła w Głobikówce nie będzie Mszy Świętej w piątek w Kościele, tylko 

koło Krzyża Państwa Agaty i Marcina Pociask. We wtorek od godz. 9.00 przygotowanie Kościoła pod 

malowanie. Proszeni są do pomocy numery w kolejności sprzątania, Panowie: Jacek Samborski, 

Edward Machala, Mieczysław Nowak i Jan Prokuski. Wszelkich szczegółowych informacji udziela Pan 

Sołtys Jerzy Kmiecik. W związku z tym przygotowaniem Kościoła pod malowanie, w piątek o godz. 

16.00 będzie w Głobikówce MSZA O URODZAJE oraz zachowanie naszych domów, pół i ogrodów 

od nieszczęść, klęsk żywiołowych, gwałtownej niepogody, burz i gradobicia koło krzyża. 

 W sobotę Przed Uroczystością Św. Wojciecha i Św. Marka będzie z kolei MSZA O URODZAJE, 

zachowanie od gwałtownej niepogody oraz błogosławieństwo dla mieszkańców Smarzowej KOŁO 

KRZYŻA NA DZIOŁACH o godz. 10.00 z intencji Pani Józefy Szydłowskiej. 

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

Bogusz, a dziękuję Pani Iwonie Kurek, Barbarze Gąsior, Marii Nowak – Juszkiewicz, Marii Nykiel i 

Krystynie Synowieckiej oraz ofiarę 100 zł na potrzeby Kościoła. Serdecznie Bóg 

zapłać także tym, którzy przygotowali Kościół w Głobikówce do Świąt: Pani 

Marii Pasek, Zofii Misielak, Agnieszce Sobczyk i Marcie Pietrzyckiej. Niech 

Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma 

zawsze w swojej opiece.  
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ŻYCZENIA WIELKANOCNE 
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 

przepiękne kompozycje kwiatowe przy Ciemnicy, Grobie Pańskim oraz przy Ołtarzu. To efekt 

wielogodzinnej pracy. Miło słyszeć od parafian, że tak pięknych dekoracji to jeszcze nie było. Dziękuję Pani 

Dorocie Angielskiej za pomoc w przygotowaniu Kościoła do Świąt. Dziękuję tym osobom, które w 

Wielki Poniedziałek pomagali mi rozłożyć i zamontować dekoracje w Ciemnicy i Grobie Pańskim a więc 

Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek, Panu Wiesławowi Zyguła i Kościelnemu Janowi Smoroń i jego 

synowi Piotrowi .  

Dziękuję Panom Strażakom z OSP Siedliska – Bogusz i Małym Ognikom za pełnioną wartę przy 

Grobie Bożym w Wielki Piątek i  Wielką Sobotę. Za to że są wierni temu strażackiemu zawołaniu 

„Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek”. 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 rekolekcjach szkolnych, przeżywaniu  liturgii Triduum Paschalnego, a także wędliny na 

święta; dziękuję za pomoc w przygotowaniu Kościoła i rekolekcji, 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 Daniela Markiewicz prezesa LSO naszej parafii. Dziękuję szafarzom za 

pomoc przy rozdawaniu Komunii: Panu Zbigniewowi Wodzień, Mieczysławowi Juszkiewiczowi, 

Stanisławowi Czyż i Janowi Wójcik. 
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Dziękuję  Dziewczęcej Służbie Maryjnej za śpiew i prowadzenie  Drogi Krzyżowej, pomoc w rekolekcjach 

szkolnych, za udział w Diecezjalnym Konkursie Fotograficznym zajęcie III miejsca, i to podziękowanie 

składam na ręce Moderatorki Natalii Kaczmarczyk. 

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

Niedzielą Palmową. Dziękuję Panom Zbigniewowi Wodzień, Władysławowi Czyż, Wojciechowi 

Niemiec za przepiękny śpiew Pasji w Wielki Piątek. Dziękuję Państwu Bożenie i Zbigniewowi Kudłacz za  

cotygodniowy pyszny chleb wiejski, oraz wielu parafianom za życzenia wielkanocne i pyszne rzeczy z 

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

Głobikówki. 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, posługę niedzielną i sprawowane intencje mszalne; 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. W tym roku udało się wykonać 

stelarz pod baner do Ciemnicy za 900 zł i założyć trzy reflektory do kaplicy Grobu Bożego za 2000 zł.  Na 

kwiaty wydaliśmy 1600 zł. Dotrzymuje słowa, staramy się nie marnować żadnej złotówki, z ofiar które 

składacie przy różnych okazjach, ale przeznaczać je na różne potrzeby naszego kościoła i parafii. Stroje dla 

Liturgicznej Służby Ołtarza Alby, komeżki, kapturki, sutanki, paliusze, krzyże to koszt 2500 zł 

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. 

 


