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Wprowadzenie: W dzisiejszej Ewangelii Jezus nikogo nie zmusza do
przyjęcia Jego Ewangelii i życia według Jej zasad. Widząc, że dla słuchaczy
wielu jest to trudna mowa, Jezus pyta swoich uczniów: „Czy i wy chcecie
odejść”. Również i dzisiaj dla wielu ludzi moralna nauka Ewangelii jest
trudna do przyjęcia, i dlatego odchodzą od Kościoła, który jest mistycznym
Ciałem Chrystusa. Módlmy się dzisiaj słowami Św. Tomasza z Akwinu:
„Boże, nie zapomnij o mnie, kiedy ja zapomnę o Tobie. Nie opuszczaj mnie,
kiedy ja Cię opuszczam. Wezwij mnie, gdy uciekam przed Tobą. Podnieś
mnie, gdy upadam. Postaw na nogi i prowadź pewną drogą do nieba”.
Módlmy się dzisiaj za wszystkich ofiarodawców składki inwestycyjnej,
dobrodziejów naszego Kościoła, oraz przedstawicieli Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej, którzy podejmą dzisiaj trud
zebrania tej składki, aby cieszyli się szczególnym Bożym błogosławieństwem, dobrym zdrowiem i obfitością Bożej łaski w
swoim życiu rodzinnym i zawodowym..

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 Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza Kościoła za zmarłych
z naszych rodzin.
 Dzisiaj kolejna SKŁADKA INWESTYCYJNA. Odwiedzą nas po domach przedstawiciele Rady
Parafialnej i Rady Sołeckiej. Przyjmijmy ich życzliwie, gdyż ich trud służy dobru całej parafii. W
ramach nowenny będziemy wszystkich polecać wstawiennictwu MB Patronki naszej Parafii.
 W minionym tygodniu odeszła do wieczności nasza parafianka Śp. + Irena Sobczyk z Siedliska –
Bogusz, Huta. Polecajmy miłosierdziu Bożemu zmarła parafiankę w naszych codziennych modlitwach.
 W związku z zbliżającą się beatyfikacją S.B. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która nastąpi 12 września
2021 r. w Warszawie Mali Boguszanie zapraszają przed sumą o godz. 10.30 na część artystyczną o Słudze
Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim – Prymasie Tysiąclecia. Przy tej okazji składam podziękowanie
Pani Krystynie Traciłowskiej za trud przygotowania tego montażu słowno – muzycznego, i życzę dalszych
sukcesów z Zespołem Folklorystycznym MALI BOGUSZANIE
 Powoli możemy przygotowywać Kościół i jego otoczenie do zbliżających się uroczystości, czyli Dożynek
Gmino – Parafialnych, które odbędą się 5 września o godz. 11.00 oraz Odpustu parafialnego, który odbędzie
się 8 września dla parafian, czyli odpust wewnętrzny w samo Święto Matki Bożej Siewnej oraz 12 września
2021 roku dla parafian, gości, z udziałem zaproszonych księży z dekanatu. Sumie odpustowej będzie
przewodniczył i wygłosi kazanie odpustowe Dziekan Dekanatu Pilzno Ks. Marek Kuzak. Ja już zakupiłem
banery dożynkowe i jeden odpustowy nad drzwi główne i do ołtarza, ale na pewno trzeba pomyśleć o
stroikach pod kinkiety – jakiś motyw maryjno dożynkowy, oraz wykoszeniu otoczenia wokół Kościoła,
parkingu, fos, przycięciu żywopłotu. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak ostatnio, że ja ogłaszam, proszę i
nikt się nie zgłosił na przykład do przycięcia żywopłotu wokół Kościoła. Jeszcze raz powtórzę coś
oczywistego: parafia i Kościół parafialny to jest nasze wspólne dobro, i wszyscy mamy się w to wspólne
dobro angażować i o nie troszczyć jak o własny dom.
Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o
czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Dorocie Czernik,
Sylwii Wołowiec, Zofii Kolano, Marii Chwał i Danucie Wróbel oraz ofiarę 100
zł na potrzeby naszego Kościoła. Dziękuję Pani Bożenie Markiewicz z Siedlisk
za podarowane kwiaty do ołtarzy w naszym Kościele. Dziękuję również tym,
którzy troszczyli się o czystość Kościoła w Głobikówce Pani Bogusławie
Cieślik, Barbarze Kalina, i Annie Kalina. Niech Patronka Parafii wszystkim tym
osobom, które się angażowały w minionym tygodniu wyprasza Boże
błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.

