15 sierpnia 2021 – XX Niedziela Zwykła – Rok B
Uroczystość Wniebowzięcia NMP
Święto Matki Boskiej Zielnej
Wprowadzenie do Mszy: 15 sierpnia w Kościele
katolickim obchodzona jest uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, nazywana także Świętem Matki
Bożej Zielnej. Uroczystość ta jest największym i najstarszym
świętem maryjnym w Kościele.
Tego dnia przynosimy do Kościoła bukiety kwiatów,
owoców, zbóż i ziół leczniczych, aby podziękować Matce
Bożej Wniebowziętej za wyproszone błogosławieństwo w
pracy na roli, za tegoroczne plony i Jej opiekę nad nami. Za
to, że Opatrzność Boża dzięki Jej wstawiennictwu
zachowała nas, nasze domy, ogrody, pola, łąki, sady od
wszelkich nieszczęść i klęsk żywiołowych, oraz gwałtownej
niepogody.

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj o godz.:

7.00, 9.30,

suma o godz.

11.00 i

15.00. w Głobikówce o godz. 8.15 Dzisiaj na wszystkich Mszach poświęcenie bukietów kwiatów,
ziół i zbóż z okazji Święta MB Zielnej. Dzisiaj o 16. 45 pogrzeb Śp. + Marii Rakowskiej z Głobikówki.
Polecajmy zmarła parafiankę miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach. Przed każdą
Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza Kościoła za zmarłych z naszych rodzin.





We wtorek – wspomnienie Św. Jacka, kapłana
W piątek - wspomnienie Św. Bernarda, opata i Doktora Kościoła
W sobotę – wspomnienie Św. Piusa X, papieża
W środę – nowenna do Matki Bożej, Patronki Parafii, a w piątek – Nabożeństwo do Miłosierdzia
Zapraszam parafian do wspólnej modlitwy.
 W przyszłą niedzielę SKŁADKA INWESTYCYJNA. Ostatnia była pod koniec czerwca. W związku z ta
składka inwestycyjną w przyszła niedzielę odwiedzą na po domach przedstawiciele Rady Parafialnej i
Rady Sołeckiej. Przyjmijmy ich jak zawsze życzliwie, gdyż ich trud służy dobru naszej Siedliskiej
parafii. W ostatnim czasie mamy bardzo dużo wydatków, bo jeszcze nie do końca wypłaciłem wymiany
ogrzewania, instalacji i remontu piętra plebani, więc jak zawsze proszę o ofiarność na ten cel i
solidarność w składanej ofierze, bo jest wiele takich rodzin, które odkąd tu przyszedłem, a mija rok nie
złożyły takiej ofiary. Tym bardziej, że składka inwestycyjna jest co dwa miesiące, więc ofiara od rodziny
nie jest jakaś wygórowana i do udźwignięcia, bo wynosi 25 zł na miesiąc. Dodam tylko, że troska o
potrzeby Kościoła wynika z piątego przykazania Kościelnego. Jeśli komuś zależy, aby parafii pewne
sprawy zmieniały się na plus, to nie muszę tłumaczyć, dlaczego ta składka inwestycyjna jest ważna. Ja
jak zawsze będę modlił się na nowennie do Patronki Parafii za wszystkich ofiarodawców i
dobrodziejów, aby spełniły się słowa Pisma Świętego, że „radosnego dawcę miłuję Bóg”, czyli cieszyli się
w życiu rodzinnym i zawodowym obfitością Bożego błogosławieństwa i łaski.

Ja do 20 sierpnia jestem na urlopie. Do tego czasu w sprawach
parafialnych zastępował mnie będzie mój brat Ks. Tomasz.

Gość niedzielny w cenie 6 zł.
Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o
czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Anna Szela, Julia
Szela, Agata Darłak, Agnieszka Wiater, Krystyna Chodór, Maria zagórska i
Krzysztof Wróbel oraz ofiarę 120 zł na potrzeby naszego Kościoła. Dziękuję
również tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w Głobikówce Pani
Marii Warżel i Elżbiecie Kmiecik. Niech Patronka Parafii wszystkim tym
osobom, które się angażowały w minionym tygodniu wyprasza Boże
błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.

