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Wprowadzenie: Faryzeizm o którym mówi dzisiejsza Ewangelia jest chorobą duszy, która dotyka także współczesnych 

chrześcijan. To duchowe schorzenie polega na przywiązywaniu wielkiej 

wagi do zewnętrznej poprawności, do zachowania przepisów z 

jednoczesnym zaniedbaniem troski o wewnętrzną czystość. Bo faryzeusz 

to człowiek, który głośno potępia zło wokół siebie, widzi je wyraźnie u 

innych, ale toleruje zło i grzech u siebie. Stąd inna nazwa faryzeusza to 

obłudnik i hipokryta. Módlmy się byli ludźmi autentycznymi i 

pokornymi. Byśmy nie popadali w pychę, bo jak mówi Psalmista Pan 

Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę.  Dzisiaj w kolejną 

niedzielę synodalną naszą modlitwą pragniemy w sposób szczególny 

towarzyszyć dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, nauczycielom i 

katechetom na progu nowego roku szkolnego i katechetycznego.  

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 najbliższy poniedziałek, czyli jutro od godz. 9.00 odwiedzę chorych po 

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

chorych podwoził. 

 Spotkanie dla LSO, wszystkich ministrantów w środę o godz. 17.00 a lektorów w środę po Mszy 

wieczornej, a więc gdzieś przed 19.00. Spotkanie ważne, bo musimy przygotować asysty na dożynki i 

odpust parafialny, stąd prośba do rodziców, aby przypomnieć synom o spotkaniu LSO. 

 Spotkanie DSM, czyli Dziewczęcej Służby Maryjnej będzie w sobotę o godz. 10.00 na plebanii. 

 W najbliższą środę 1 września o godz. 8.00 MSZA DZIĘKCZYNNO – BŁAGALNA NA 

ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO I KATECHETYCZNEGO. Zapraszam Drogich 

Uczniów naszych szkół z Rodzicami, Dyrekcje, Czcigodnych Nauczycieli i Wychowawców, Pracowników 

szkół. Po Mszy dzieci udają się do swoich szkół na uroczystą akademię. W naszych codziennych 

modlitwach pamiętajmy o środowiskach naszych Szkół na progu nowego roku. 

 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 przez cały tydzień pół 

godziny przed wszystkimi Mszami a w  I piątek od godz. 17.00.  

 I sobota miesiąca Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP o godz. 18.00. Zapraszam Zelatorów i 

członków żywego Różańca na nabożeństwo i zmianę Tajemnic Różańcowych. 

 Przed odpustem musimy tez pomyśleć o zmarłych z naszych rodzin, a spoczywających na naszym 

cmentarzu parafialnym. Prośba by posprzątać nagrobki i przyozdobić. Gdy idzie o nową część cmentarza to 

Pan Sołtys Jerzy Kmiecik z Głobikówki, obiecał mi, że uporządkują go chętni z Głobikówki od Rodziny 

Andrzeja Wicek do Jerzego Jarzębskiego w sobotę od godz. 8.00. Z góry dziękuję Panu Sołtysowi Jerzemu 

Kmiecikowi za wyrażenie chęci i koordynowanie tymi pracami. Prośba by zabrać piły, siekiery i kosy. Gdy idzie 

o wykoszenie tej nowej części to obiecał mi Pan Sołtys Bogdan Stanek, że zrobi to z Panem Piotrem 

Szczepkowiczem. 

 W najbliższą niedzielę na sumie w naszym Kościele odbędą się Dożynki Gminno-Parafialne z udziałem 

władz naszej Gminy z Panem Burmistrzem Wojciechem Staniszewskim na czele oraz przedstawicieli 

poszczególnych sołectw w liczbie 19 delegacji i nie tylko, bo będzie Zespół Szkół Rolniczych z Klecia, Mali 

Boguszanie, i Warsztaty Terapii Zajęciowej z Brzostku. Poczyniłem pewne przygotowania, bo chcemy aby 

zaproszeni goście mieli same miłe wrażenia z pobytu w naszej parafii i w kościele. Serdecznie zapraszam 

parafian na sumę do wspólnego dziękczynienia za plony i modlitwy, aby Opatrzność Boża w dalszym ciągu 

zachowywała nas, nasze domostwa, pola, łąki, ogrody i sady od wszelkich nieszczęść i gwałtownej niepogody, 

oraz pozwoliła się cieszyć dobrymi plonami. Z góry przepraszam za pewne ograniczenia, ponieważ główna nawa 

będzie zarezerwowana dla przedstawicieli wieńców dożynkowych, ale jak wejdziemy do Kościoła to w miarę 

wolnych miejsc można spokojnie usiąść i w głównej nawie, prośba by parking przy Kościele zostawić dla 

bryczek, traktorów i furmanek od wieńców dożynkowych. Panowie Strażacy będą pilnować porządku. 



 Organizowany jest KONKURS HARNASIA DLA OSP, w którym nagrodą jest wsparcie finansowe dla 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Oddać swój głos na jednostkę OSP Siedliska-Bogusz mogą 

wyłącznie osoby posiadające profil na Facebooku. Jeśli ktoś nie posiada takiego konta w łatwy sposób może go 

założyć, by móc oddawać codziennie głosy na naszą jednostkę OSP. Głosować można codziennie do 30 

września 2021. Link do głosowania i szczegóły znajdziemy na stronie parafialnej.  

 Ogłoszenie Burmistrza Brzostku: Burmistrz Brzostku informuje, że 30 sierpnia 2021 roku w godzinach od 

13.00 do 16.30 w Brzostku na Rynku zaparkuje Szczepionkobus, gdzie będzie można się zaszczepić 

preparatami Pfizer i Johnson&Johnson. Inicjatorem akcji jest Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart. 

P O D Z I Ę K O W A N I A 
 Serdecznie dziękuję za złożone ofiary w ramach składki inwestycyjnej. Złożyliście: 3 650 zł Głobikówka i 

Kamionki; 18 600 zł Siedliska – Bogusz. Smarżowa, Bączałka i Grudna Dolna Wszystkich ofiarodawców 

wpisałem do Wspólnej Księgi Ofiarodawców naszej Parafii i jak zawsze w ramach nabożeństw tygodniowych, 

zwłaszcza nowenny do Patronki Parafii będę was polecał opiece Matki Bożej wypraszając dla was i waszych 

Rodzin Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i wszelką pomyślność w życiu rodzinnym i 

zawodowych. Dziękuje także rodzinom i osobom z tych parafii gdzie pracowałem poprzednio, którzy mnie 

odwiedzają, widząc pilne remonty na plebani  również składają ofiary. 

 Każdy już zauważył, że Siedliska przygotowują się do dożynek i odpustu, bo przez cały tydzień wielu się 

trudziło przy otoczeniu Kościoła, wykaszaniu brzegów, fos, przycinaniu żywopłotu, czyszczeniu kostki 

wokół Kościoła. I tutaj serdecznie chcę podziękować Państwu Paulinie i Sławomirowi Smołucha ze 

Smarżowej, nawet Emilce i Kubie, którzy pomagali rodzicom, Piotrowi Smołucha, Karolowi Czyż i 

Kazimierzowi Czyż z Siedliska Huty za takie solidne przycięcie żywopłotu łącznie z uformowaniem; Dziękuję 

Marysi Szydłowskiej i jej mamie Kazimierze za wygrabienie fos i wywiezienie skoszonej trawy, dziękuję 

Panom Strażakom z naszej OSP za wykoszenie trawy wokół parkingu i od remizy w stronę Kościoła,  a 

dziękuję:  Panu Wojciechowi Gąsior, Bogdanowi Stanek, Bogusławowi Straciło, Zbigniewowi Wodzień, 

Kacprowi Gąsior, Kamilowi Gąsior, Rafałowi Niemiec, Romanowi Markiewicz, Michałowi Godek, 

Krzysztofowi szczepkowi cz, Damianowi czekaj oraz Ewie i Stanisławowi Godek. Dziękuję moim dobrym 

znajomym z parafii Rajbrot Edwardowi i Marcinowi Drąg  koło Bochni, którzy bezinteresownie dwa dni od 

rana do późnego wieczora pracowali przy czyszczeniu kostki wokół Kościoła. Bardzo ładnie powiedział Pan 

Sławek Smołucha, niech ksiądz nie dziękuję bo to dla Matki Bożej. Więc myślę, że Matka Boża podziękuje tym 

wszystkim osobom, które się angażowały w sposób szczególny i wyprosi Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

 Dzisiaj dużo podziękowań. Bo ostatnie podziękowanie dotyczy MONTAŻU DUŻYCH DRZWI W 

NASZYM KOŚCIELE. Wielu zauważyło, że już od dłuższego czasu trwają prace konserwatorskie przy portalu 

pod chórem i drzwiach pod chórem w liczbie 4 sztuki. Pan Stanisław Nawracaj z Przeczycy zastanawiał się i 

martwił jak założyć takie duże i ciężkie drzwi. I tutaj chce podziękować Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek, że 

zorganizował bardzo solidną grupę do tego montażu w osobach: Adam Nowicki, Marian Nowicki, Henryk 

Zima, Janusz Błażejowski, Jan Kordela, Pan kościelny Jan Smoroń i oczywiście Pan Sołtys Bogdan 

Stanek. Przy tej okazji pragnę serdecznie podziękować Panu Rafałowi Niemiec za przygotowywanie wniosków  

o dofinansowanie do Konserwatora zabytków i Gminy. Za każdym razem trzeba przygotować mnóstwo 

dokumentów, projektów więc tym bardziej dziękuję, bo są to prace bardzo kosztowne. 

 Od 1 września rozpoczniemy Msze Gregoriańskie za Śp. + Marię i Władysława Chajec od Syna Bolesława 

z Rodziną, Śp. + Stanisława Wadas, natomiast O. Jan Szkopecki, misjonarz będzie sprawował Msze 

Gregoriańskie za Śp. + Marię Chajec, która powstała z intencji pogrzebowych. Grafiki gregorianek do 

odebrania w zakrystii. 

Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o 

czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Anecie Czernik, 

Marzenie Czernik – Myszkowskiej, Łukaszowi Prokuskiemu, Dorocie 

Augustyn i Elżbiecie Machala oraz ofiarę 100 zł na potrzeby naszego 

Kościoła. Dziękuję również tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w 

Głobikówce Pani. Niech Patronka Parafii wszystkim tym osobom, które się 

angażowały w minionym tygodniu wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę 

dobrego zdrowia.  

 

 


