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Wprowadzenie: W dzisiejszej Ewangelii Jezusa zachęca nas do praktykowania 

cnoty pokory, bowiem pycha, która jest jej przeciwieństwem prowadzi do buntu 

wobec Boga. To z powodu pychy upadli zbuntowani aniołowie; pycha też była 

powodem upadku pierwszych rodziców. Pycha jest też źródłem wielu innych 

grzechów i nieszczęść ludzkich. Pycha potrafi uczynić z życia ludzi, już tu na 

ziemi, prawdziwe piekło. Człowiek ogarnięty pychą nie potrafi też kochać. 

Zatem, jak podpowiada nam Św. Augustyn, „zakładajmy głęboki fundament 

pokory, skoro zamierzamy budować wysoko”. Dzisiaj naszą modlitwą 

pragniemy w sposób szczególny towarzyszyć dzieciom i młodzieży oraz 

rodzicom, nauczycielom i katechetom na progu nowego roku szkolnego. 

Ogłoszenia duszpasterskie:  

 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.  

 Z racji zbliżającego się odpustu w najbliższą środę od godz. 9.00 odwiedzę CHORYCH PO DOMACH. 

Proszę ich zgłaszać w zakrystii. Jak zawsze prośba do Pana Andrzeja Wojnar by mnie do nich podwoził. 

 W najbliższy czwartek tj. 1 września o godz. 8.00 MSZA DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNA NA 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO. Zapraszam Uczniów 

naszych Szkół z Rodzicami, Dyrekcje, Czcigodnych Nauczycieli i Wychowawców, Pracowników Obsługi 

Szkół. Po Mszy dzieci udają się do swoich szkół na uroczyste akademie.  

 W tym tygodniu przypada PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA WRZEŚNIA - Msza wotywna o 

Najświętszym Sercu Jezusa o godz. 6.30 i 18.00. Jest to DZIEŃ MISYJNY w parafii. W tym dniu 

wspieramy duchowo przez modlitwę i materialnie przez ofiary składane na tacę MISJE. Okazja do spowiedzi 

dla dzieci szkolnych w środę od godz. 17.00 a dla dorosłych przez cały tydzień pół godziny przed Mszami.  

 W tym tygodniu przypada także I sobota miesiąca Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 

18.00. W tym dniu ZMIANA TAJEMNIC RÓŻAŃCOWYCH. Zapraszam Czcigodnych Zelatorów i 

członków Żywego Różańca na NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE o godz. 17.30, które poprowadzi Róża 

Zelatorki Pani Elżbiety Sobczyk. Msza Święta w intencji Członkiń tej Róży i ich Rodzin.   

 Mówiłem, że od września po odpuście nie będzie Mszy o 9.30. Na razie zmieniłem zdanie. Nie będę jej znosił 

ale musi być spełniony pewien warunek. Mam wielką prośbę do Ks. Kanonika, bo nie mogę rozkazać żeby 

w niedzielę odprawiał co najmniej dwie Msze, oraz służył posługą gdy idzie o konfesjonał i składkę. 

Podobnie, a nawet takie same zasady są u Ks. Zygmunta w Grudnej, w Przeczycy i u brata w Skrzyszowie. 

Ja przekazuję Kanonikowi intencje, które odprawia i podpisałem umowę dożywotniego użyczenia Starej 

Plebanii. Stary porządek niedzielny zostaje więc na próbę. Jak to będzie działać to prawdopodobnie nie 

będzie żadnej zmiany.  Również w sobotę po odpuście parafialnym o godz. 18.00 a w zimie o godz. 17.00 też 

na próbę Msza już z niedzieli. Pan organista Andrzej wyraził zgodę. Wprowadzam to na próbę, bo jak nie 

będzie frekwencji czyli chętnych na tą Mszę to za bardzo nie ma to sensu. 

 W najbliższą niedzielę SKŁADKA INWESTYCYJNA, ostatnia było w lipcu. W związku z tym odwiedzą 

was po domach przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej. Przyjmijmy ich jak zawsze życzliwie, 

gdyż ich trud służy dobru naszej parafii. Ze względu na kosztowne prace przy parkingu proszę o ofiarność i 

solidarność w składanej ofierze. Braknie nam prawdopodobnie dwóch składek. 

 Przed ODPUSTEM I MISJAMI PARAFIALNYMI, które będą od 8 do 11 września musimy też pomyśleć o 

zmarłych z naszych rodzin, a spoczywających na naszym cmentarzu parafialnym. Prośba by posprzątać 

nagrobki, wyplewić i przyozdobić. Gdy idzie o nową część cmentarza to jak zawsze uśmiecham się do Pana 

Sołtysa z Głobikówki Jerzego Kmiecika i Mieszkańców z Głobikówki, aby podobnie jak w tamtym roku 

doprowadzili tą część cmentarza do porządku. 

P O D Z I Ę K O W A N I A ZA PRACE PRZY PARKINKU 
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy we wtorek cały dzień pracowali przy parkingu wykonując drenaż.  I 

tak dziękuję Panom i jednej Pani Z KAMIONEK: Panu Piotrowi Piękoś, Lucynie Wlaź, Pawłowi Nowak, 

Zbigniewowi Drozd, Piotrowi Rachwał, Stanisławowi Smołucha, Marianowi Urzędowskiemu, Marcinowi 



Strugała, Stanisławowi Wojtaszek, Krzysztofowi Mirus, Stanisławowi Chodór, Mateuszowi Wnęk, 

Józefowi Kozneckiemu, Mieczysławowi Nowak. Dziękuję Sołtysom Panu Bogdanowi Stanek i Jerzemu 

Kmiecikowi oraz Panu Henrykowi Zima, za prace i koordynowanie tymi pracami, a Panu Bogdanowi 

Stanek za pracę koparką.  Serdeczne Bóg zapłać Panu Markowi Rutkowskiemu i Stanisławowi Wołowiec 

za użyczenie koparki i bezinteresowne wyplantowanie przez cztery  popołudnia placu parkingu  po 

nawiezieniu pospłóki.  

 Od 1 września rozpoczniemy MSZE GREGORIAŃSKIE, które powstały z intencji pogrzebowych za Śp. 

+ Jadwigę Piekarczyk odprawianych w parafii i Śp. + Stanisława Samborskiego odprawianych przez O. 

Franciszkanów we Wrocławiu i w parafii. 

 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach, a 

dziękuję Paniom Agacie Synowieckiej, Marii Miszczak, Ewie Pyzia, Lucynie Nykiel, Agnieszce 

Czarneckiej, Panu Wojciechowi Czyż i Józefowi Kozneckiemu także za wymienienie spalonych żarówek 

w Kościele i ofiarę 250 zł na kwiaty i potrzeby kościoła. Sobotnim nowożeńcom Karolinie i Krystianowi 

RYBA dziękuję za kwiaty do ołtarzy. W najbliższą sobotę o godzinie 16.00 Chrzest Laury OLECH.  

Serdeczne Bóg zapłać Paniom za troskę o czystość i kwiaty w Kościele 

w Głobikówce. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże 

błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.  

 

 

 

 

 


