19 czerwca 2022 – XII Niedziela
Zwykła – Rok C
Wprowadzenie do Mszy Świętej: Od chwili chrztu jesteśmy w
szkole Jezusa, jesteśmy Jego uczniami. Stąd i nam stawia Jezus
pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” W odpowiedzi Jezus nie
oczekuje od nas formułek katechizmowych, ale refleksji, na ile
rzeczywiście On jest dla nas ważny, na ile Jego Ewangelia kształtuje
moje życie osobiste i rodzinne. Dzisiaj przeżywamy Diecezjalne
Święto Rodziny. To dla nas okazja aby pomodlić się za nasze
rodziny, aby była w nich atmosfera miłości, zgody i wzajemnej
życzliwości, by były, jak tego pragnął bł. Kardynał Stefan Wyszyński „Bogiem silne”.

7.00; 8.15 po południu Msza o godz. 15.00

 Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą:

9.30; suma o godz. 11.00 Z PROCESJĄ i
Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z naszych rodzin.
W OKTAWIE BOŻEGO CIAŁA MSZE ŚW. Z PROCESJAMI EUCHARYSTYCZNYMI o godz.
1800 W dalszym ciągu zapraszam dziewczynki do sypania kwiatów, a chłopców z dzwonkami. Dzieci z
rodzicami chodzą przez całą oktawę Bożego Ciała, aby na zakończenie Oktawy mogły otrzymać uroczyste
błogosławieństwo. W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała uroczyste błogosławieństwo dzieci.
Zapraszam Rodziców ze swoimi pociechami, oraz Dzieci Przedszkolne i Dzieci ze Szkoły Podstawowej.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest równocześnie DNIEM MODLITW O
ŚWIĘTOŚĆ ŻYCIA KAPŁAŃSKIEGO. Ze względu na uroczystość w piątek nie ma postu, czyli
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
W PIĄTEK UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO W
NASZYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W SMARŻOWEJ I SIEDLISKACH - BOGUSZ. Msza
dziękczynna na zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży, ich rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli i
Wychowawców w piątek o godz. 8.00. Po niej dzieci udają się do swoich Szkół, gdzie po uroczystej akademii
nastąpi rozdanie świadectw, nagród i dyplomów. Poprzez modlitwę w ciągu tygodnia okażmy wdzięczność
Dyrekcjom Szkół, wszystkim Czcigodnym Nauczycielom i Wychowawcom, za cały trud formowania umysłów
i sumień naszych dzieci i młodzieży. Okazja do spowiedzi na zakończenie roku szkolnego w ciągu tygodnia pół
godziny przed wszystkimi mszami.
Serdeczne Bóg zapłać Rodzinom z Bączałki i Grudnej Dolnej za złożenie ofiary 1720 zł na potrzeby
Kościoła. Dziękuję także Rodzinom ze Stawek, Rędzinek, Dziołów, Domy koło Korasadowicza i Kopaliny
Siedliskie za złożoną ofiarę 300 zł. Myślę, że cel tych ofiar powinien być związany z Eucharystią, bo ofiary
złożone przy okazji przygotowania Ołtarza na procesję Bożego Ciała, dlatego spróbujemy za złożoną
ofiarę wyzłocić puszkę do udzielania Komunii Świętej. Niech Jezus Eucharystyczny błogosławi tym
osobom w życiu rodzinnym a MB Patronka Parafii wyprasza łaskę zdrowia i zawsze ma w swojej opiece.
Sołtys Jerzy Kmiecik dziękuje mieszkańcom Kamionek, Głobikówki i Huty za złożoną ofiarę na kwiaty
do ołtarza na Boże Ciało. Zebrano 1280 zł. Za kwiaty zapłacono 486 zł. Pozostało 795 zł i za tę kwotę
zakupiono odkurzacz przemysłowy, dwa mopy i płyny do Kościoła w Głobikówce. Dziękuję Pani Marcie
Pioetrzyckiej za organizację i pracę oraz Paniom za strojenie, a Panom za skręcenie ołtarza. Mieszkańcy
Kamionek pokazali, że można na nich liczyć i zrobić cos pożytecznego. Bóg zapłać.
Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w
Siedliskach, a dziękuję Pani Irenie Łukasik, Monice Łukasik, Marii Samborskiej, Kazimierzowi
Samborskiemu i Ryszardzie Raś oraz ofiarę 250 zł na potrzeby Kościoła.
Dziękuję Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek za wykoszenie trawy przy
parkingu. Dziękuję środowym nowożeńcom Natalii Zima i Krystianowi Krupa
za kwiaty do ołtarzy. Serdeczne Bóg zapłać Pani Marii Warżel i Elżbiecie
Kmiecik za troskę o czystość Kościoła w Głobikówce i kwiaty do ołtarza.
Niech Patronka Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego
zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.
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„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba”. Nawiązując do słów tej pieśni eucharystycznej, chciałbym teraz
podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się za przygotowanie tego miejsca, czy bardziej miejsc, aby
rzeczywiście Pan z nieba poszedł z nami w procesji eucharystycznej w Święto Bożego Ciała.
Najpierw serdecznie chcę podziękować Rodzinom z Siedlisk, Głobikówki, Smarżowej, Bączałki i Grudnej Dolnej,
które zostały wyznaczone przez Panów Sołtysów poszczególnych miejscowości, a także Rodzinom i osobom, które
zaangażowały się poza tą kolejką, bo takich było dużo w przygotowanie poszczególnych ołtarzy. Przygotowanie
tak gustownych bukietów kwiatowych, brzózek, obrusów zawsze wymaga czasu i pieniążków. Możemy być
dumni z siebie i swojej wiary do Jezusa eucharystycznego. Kiedyś wam tłumaczyłem, że jak się wspólnie i
solidarnie zaangażujemy, we współpracy oczywiście z proboszczem, to zawsze z tego wynikną dobre dzieła dla
naszej siedliskiej parafii. Przygotowanie procesji Bożego Ciała jest na to najlepszym dowodem. To moje
podziękowanie dla Rodzin składam na ręce Sołtysów poszczególnych miejscowości Pana Bogdana Stanek,
Jerzego Kmiecika, Adama Czyż i Krzysztofa Szczepkowicza.
Serdeczne podziękowanie składam Panom Strażakom. Ja już to mówiłem, że trudno sobie wyobrazić największe
uroczystości parafialne bez ich udziału. Jedni niosą baldachim, inni sztandar i krzyż procesyjny, jeszcze inni
zabezpieczają drogę i pełnia dyżur w wozach strażackich. Prawdziwa służba zespołowa Bogu na chwałę i
ludziom, dodajmy parafii na pożytek. I to moje podziękowanie składam na ręce Pana Prezesa Rafała Niemiec i
pana Komendanta Wojciecha Gąsior.
Serdecznie dziękuję tym Paniom i Panom a także dziewczynkom z DSM u, którzy zaangażowali się w niesienie
figur, i sztandarów. Wcześniej przez kilka dni je przygotowywali, ozdabiali kwiatami i wstążkami. Mówię o tym,
by byłem świadkiem tego przygotowania. Nasza wiara i miłość do Jezusa potrzebuje tych znaków i symboli, i my
to pięknie robimy. Radością napawa fakt, że Panie potrafią się zorganizować w czwórki i jeszcze przygotowują
jednakowe stroje, żeby było ładnie i pięknie. Dziękuję Paniom z KGW za przygotowanie gustownych wianków
pod kinkiety w Kościele, To moje podziękowanie składam na ręce Pani Prezes Agnieszki Kumiega.
Serdecznie dziękuję LSO za udział i asystę na procesję. Mówię na spotkaniu, że pasowało by na procesję uprać
alby, komeżki i to było widać. Dziękuję im za to, że jak ich o coś proszę, to są bardzo chętni, bo wiedzą, że to dla
dobra siedliskiej parafii, dlatego służą Panu gorliwie i radośnie. To moje podziękowanie składam na ręce Prezesa
LSO Daniela Markiewicza. Dziękuję DSM za udział w procesji, niesienie feretronu, za to, że dziewczynki potrafią
się same zorganizować i są bardzo chętne, kiedy prosi się je o to zaangażowanie. To moje podziękowanie składam
na ręce animatorki DSM Pani Natalii Kaczmarczyk.
Dziękuję Panu Organiście Andrzejowi Kieca za oprawę muzyczna i śpiew. Kiedy skończyliśmy procesję mówię:
nie masz chrypy, bo chyba prześpiewał ze śpiewnika wszystkie pieśni eucharystyczne. Dziękuję Panu
Kościelnemu Janowi Smoroń, za to że zawsze czuwa na wszystkim, dba o nagłośnienie, mikrofony, i koordynuje
różne asysty i przygotowania do procesji. Dziękuję Pani Małgorzacie Kudłacz za to, że była fotoreporterem tej
Uroczystości i możemy na stronie parafialnej oglądać foto galerię z Bożego Ciała w Siedliskach.
Mówiłem, że trudno sobie wyobrazić nasze uroczystości parafialne bez Strażaków, tak trudno sobie wyobrazić
procesję Bożego Ciała bez dziewczynek sypiących kwiatki i chłopców z dzwonkami, czyli bez Rodziców i waszych
pociech. Wasze dzieci idące w procesji są najpiękniejszymi kwiatami dla Jezusa, który wtedy idzie główną drogą
naszej parafii.
Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za tak liczny udział i atmosferę modlitwy podczas procesji Bożego Ciała.
Ufam, że doświadczycie w swoim życiu obfitości łaski i błogosławieństwa Jezusa eucharystycznego.

