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Wprowadzenie do Mszy Świętej: Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pana Jezusa, którą dzisiaj obchodzimy, jest dla nas 

przypomnieniem, że i nasza ojczyzna jest w niebie, że i nasze życie 

zmierza do tego samego celu – być z Bogiem całą wieczność i 

przeżywać pełnię radości i szczęścia. Dlatego żyjąc na ziemi 

mamy, jak mówi Liturgia Słowa Bożego, patrzeć do góry.  Bo 

nasze życie nie zamyka się w doczesności. Chociaż stąpamy po ziemi, 

to sercem powinniśmy być tam, gdzie jest nasze ostateczne 

przeznaczenie. Wypełniajmy nasze życie miłością, bo u Boga tylko 

ona się liczy i otwiera bramy nieba.  

 

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. 

 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 przyszłą niedzielę 23 maja 2021 roku W KOŚCIELE W GŁOBIKÓWCE o GODZINIE 11.00 

BĘDZIEMY PRZEŻYWAĆ UROCZYSTOŚĆ  ODPUSTOWĄ KU CZCI NMP WSPOMOŻYCIELKI 

WIERNYCH - PATRONKI TEGO KOŚCIOŁA. Sumie odpustowej będzie  przewodniczył będzie 

dawny wikary parafii Siedliska – Bogusz KS. FRANCISZEK KUCZEK, obecnie Proboszcz parafii 

Ryglice.  Ja to zawsze powtarzam, że odpust to jakby Imieniny danego Kościoła, w tym dniu sama 

Matka Boża składa nam życzenia. Uczyńmy wszystko, aby ta uroczystość odpustowa była okazała. 

Zaproście także swoje Rodziny i Drogich Gości.  

 W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, trwa 

nowenna przed tą Uroczystością. W tym dniu będziemy przeżywać również dzień Dziękczynienia w 

Polsce oraz koronację Figury Pani Fatimskiej w Tarnowie. 

 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. 

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

Bogusz, a dziękuję Pani Krystynie Serwatka, Jolancie Chłopek, Krystynie Śliwa, Małgorzacie 

Szydłowskiej i Annie Szydłowskiej oraz ofiarę 120 zł na dekoracje w kościele. Niech Patronka Parafii 

wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia. Dziękuję tym, którzy troszczyli się czystość 

Kościoła w Głobikówce Pani Marii Zagórskiej i Krystynie Kapłańskiej, ze względu na odpust, Pan 

Sołtys Jerzy Kmiecik prosi, aby w tym tygodniu przyszło więcej osób do sprzątania. 

 Prośba do Rodziców Dzieci Pierwszokomunijnych, aby pościągać wszystkie dekoracje komunijne, 

wieńce w Kościele, przy drzwiach i krzyżu misyjnym, oraz banery. 

 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.  

 

 

 


