5 września 2021 – XXIII Niedziela zwykła – Rok B
DOŻYNKI GMINNO - PARAFIALNE
Wprowadzenie: Zawsze po żniwnym trudzie przychodzi czas na święto, czas na dziękczynienie Bogu i Matce
Najświętszej za owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Dlatego dzisiaj
w naszej parafii przeżywamy DOŻYNKI GMINNO –
PARAFIALNE, w czasie których rolnicy Ziemi Brzosteckiej nie
tylko dziękują za tegoroczne plony, ale trwają we wspólnej
modlitwie, aby Opatrzność Boża w dalszym ciągu zachowywała
domy i gospodarstwa, pola i łąki, ogrody i sady od wszelkich
nieszczęść, klęsk żywiołowych i gwałtownej niepogody oraz
pozwoliła cieszyć się w przyszłym roku obfitymi plonami.
Módlmy się również, abyśmy sami przynosili dobre owoce
swojego chrześcijańskiego życia i stanęli kiedyś przed Bogiem
z naręczem dobrych uczynków oraz zostali zaproszeni do
udziału w uczcie niebieskiej.
Ogłoszenia duszpasterskie:
 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00;

8.15 GŁOBIKÓWKA; 9.30; na sumie o godz. 11.00
DOŻYNKI GMINNO – PARAFIALNE z udziałem władz samorządowych i przedstawicieli
poszczególnych Sołectw Ziemi Brzosteckiej; po południu msza święta o godz. 15.00
 Dzisiaj DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z AFGAŃCZYKAMI, odpowiadając na apel Episkopatu Polski
dzisiaj przy wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek na pomoc Caritasu dla Afgańczyków.
W Kościele rozpoczyna się Tydzień Wychowania i Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i
wychowawców.
 W środę przypada Uroczystość Narodzenia NMP, czyli Patronki naszej Parafii, a także głównej Patronki
naszej Diecezji Tarnowskiej. W tym dniu będziemy ŚWIĘTOWAĆ ODPUST jako parafianie, czyli tzw.
odpust wewnętrzny. Odpust to są jakby imieniny Parafii, w tym dniu Matka Boża w Tajemnicy swojego
Narodzenia wyprasza nas u Boga zdroje łask. Dlatego w środę, w Uroczystość Narodzenia MB, Msze przed
południem będą jak w niedzielę o godz. 7.00,

8.15 W GŁOBIKÓWCE, potem 9.30; suma o godz.
11.00 natomiast po południu Msza Święta w środę będzie o godz. 18.00, aby wszyscy w tym dniu mogli
być w Kościele by uczcić swoją Patronkę i uzyskać odpust, czyli darowanie kary doczesnej za grzechy, już
odpuszczone w Sakramencie Pokuty. W tradycji polskiej Uroczystość Narodzenia to Święto Matki Bożej
Siewnej, dlatego w środę na wszystkich Mszach w Siedliskach i Głobikówce poświecenie ziarna siewnego.
 Natomiast w niedzielę będziemy przeżywać ODPUST PARAFIALNY z udziałem kapłanów z Dekanatu.
Sumie odpustowej będzie przewodniczył Dziekan Dekanatu Pilzno KS. MAREK KUZAK. Na odpust
zapraszam wszystkie rodziny naszej parafii, a także gości i pielgrzymów. Zaproście też swoje rodziny. W
tym dniu Msze Święte będą tak jak zawsze w niedzielę: o godz. 7.00,

8.15 w Głobikówce, 9.30, SUMA

ODPUSTOWA o godz. 11.00 połączona z dziękczynieniem za tegoroczne plony z uroczystym
wprowadzeniem wieńców dożynkowych do Kościoła przez przedstawicieli poszczególnych sołectw naszej
parafii z Siedliska Bogusz, Smarżowej, Bączałki i Głobikówki. I Msza Święta po południu o godz. 15.00.
 Uczyńmy wszystko aby uroczystość odpustowa ku czci naszej Patronki była okazała. O uświetnienie liturgii
i procesji proszę LSO, DSM, OSP, Panie z KGW, prosimy Panie do niesienia figurek, a panów do niesienia
feretronów. Prośba by wcześniej w tygodniu feretrony i figury przygotować i przyozdobić.
 Już dzisiaj zapraszam na Mszę przy pomniku i krzyżu pomordowanych i rozstrzelanych mieszkańców
przez hitlerowskiego okupanta w czasie II wojny światowej w lesie na granicy Głobikówki, Smarżowej i
Siedlisk w ostatnią niedzielę września 26 o godz. 13.00 różaniec za pomordowanych, apel młodzieży i Msza
Świeta z okolicznościowym kazaniem.
 Chciałbym serdecznie podziękować PANU SOŁTYSOWI JERZEMU KMIECIK I PANOM: Andrzejowi
Wicek, Józefowi Kieca, Krzysztofowi Rakowskiemu, Stanisławowi Kumięga, Józefowi Cieślik,

Grzegorzowi Wrona, Damianowi Wrona, Stanisławowi Żołna, Marcinowi Pociask, Stanisławowi Kusek,
Grzegorzowi Jędrzejczyk, Marcinowi Jędrzejczyk, Krzysztofowi Jarzębskiemu, Genowefie Jarzębskiej i
Piotrowi Szczepkowicz, którzy w sobotę PORZĄDKOWALI NOWĄ CZĘŚĆ CMENTARZA, wycinali
drzewa, krzaki, przerośniętą trawę, kosili pracy było naprawdę sporo. Widać było, że robili to z radością bo to dla
dobra wspólnego wszystkich parafian, tylko możemy z nich brać wzór. Aby wrazić wdzięczność w Uroczystość
Narodzenia NMP w Głobikówce o godz. 8.15 w ich intencji odprawię Mszę proszą o Boże błogosławieństwo,
potrzebne łaski, zdrowie w ich życiu osobisty, rodzinnym i zawodowym.
 W piątek w Głobikówce półgodziny przed Mszą Modlitwa wstawiennicza i różaniec za dusze w czyśćcu
cierpiące. Zapraszamy do tej modlitwy.
 Gość Niedzielny w cenie 6 zł. Mały Gość Niedzielny w cenie 5 zł. Nowy numer Rycerza Niepokalanej
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego otoczenia,
kwiaty do ołtarzy, a dziękuję Pani Dorocie Angielskiej, Magdalenie Wnęk, Wioletcie Armata, Janinie
Kozneckiej, Bożenie Kozneckiej, Małgorzacie Smołucha, Monice Mirus, Jolancie Ostrowskiej, Małgorzacie
Chodur, Marcie Papiernik i Panu Piotrowi Szczepkowicz oraz ofiarę 250 zł na potrzeby Kościoła. Bardzo
serdecznie chcę podziękować Pani Dorocie Angielskiej i Barbarze Raś,
Rodzicom Małych Boguszan za bezinteresowne wykonanie gustownych i
pięknych WIANKÓW pod kinkiety w Kościele oraz przyozdobienie krzyża
misyjnego. Dziękuję Pani Anecie Czyż za przygotowanie DEKORACJI
POD OŁTARZEM NA DOŻYNKI. Niech MB Patronka Parafia wszystkim
tym osobom, które się zaangażowały w przygotowanie Kościoła do
DOŻYNEK wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma
zawsze w swojej opiece.

