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Wprowadzenie: W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus w niełatwych słowach: „jeśli kto nie ma w nienawiści ojca,
matkę, żony i dzieci, braci i sióstr, ponadto i siebie samego” pyta nas
o hierarchię wartości, o to co dla nas jest najważniejsze w życiu. Dla
przykładu dla chciwca tą wartością są pieniądze, dla pijaka – butelka
wódki, a dla pyszałka – chodzenie w glorii pochlebstw. A jaka jest nasza
hierarchia wartości i na którym miejscu jest Bóg oraz sprawy religijne?
Zatem spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie: Co jest dla nas
najważniejszą i największą wartością w życiu? Dobrą radę daje nam Św.
Augustyn, mówiąc: „Jeżeli Bóg i Jego prawo będzie w naszym życiu na
pierwszym miejscu, wtedy wszystko inne będzie na swoim miejscu”.
Dzisiaj modlimy się o opiekę MB Patronki Parafii oraz światło
Ducha Świętego i Jego dary dla Rekolekcjonisty Ks. Zygmunta i wszystkich parafian prosząc o zbawienne owoce
misji parafialnych, które w czwartek rozpoczniemy.

Ogłoszenia duszpasterskie:
 Dzisiaj SKŁADKA INWESTYCYJNA. 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. Bardzo chcemy zakończyć tą inwestycję, dlatego wyjątkowo będzie jeszcze składka inwestycyjna
za miesiąc w październiku.
 W środę spotkanie LSO ministrantów o godz. 17.00, a lektorów po Mszy wieczornej, o godz. 19.00 celem
omówienia asyst na misje i odpust parafialny. Obecność obowiązkowa.
 W czwartek 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 nam u Boga zdroje łask. W czwartek też rozpoczniemy misje parafialne,
dlatego na wszystkich Mszach nauka misyjna dla wszystkich. W czwartek, w Uroczystość Narodzenia
NMP, Msze Święte 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, uczcić swoją Patronkę i zyskać odpust zupełny, czyli
darowanie kary doczesnej za grzechy, już odpuszczone w Sakramencie Pokuty. W tradycji polskiej
Uroczystość Narodzenia to Święto Matki Bożej Siewnej, dlatego w czwartek na wszystkich Mszach w
Siedliskach i Głobikówce poświecenie ziarna siewnego. W czwartek ofiary, które będziemy składać na
tacę będą przeznaczone na zorganizowanie i przygotowanie misji i odpustu z udziałem kapłanów z
dekanatu i jako podziękowanie dla Ks. Zygmunta za trud misji parafialnych.
 PROGRAM MISJI PARAFIALNYCH. W czwartek odpust wewnętrzny na wszystkich Mszach nauka
misyjna dla wszystkich. Msze Święte: 7.00; 8.15 Głobikówka 9.30, 11.00 i 18.00 W piątek o godz. 18.00
nauka o pomocy zmarłych i procesja różańcowa na cmentarz, a po drodze poświęcenie krzyża misyjnego
przy Kościele. W sobotę od godz. 16.00 do 17.30 SPOWIEDŹ MISYJNA I PRZED ODPUSTEM. I w
niedzielę ODPUST PARAFIALNY Z PROCESJĄ NA SUMIE. Misje parafialne głosi Ks. Zygmunt
Ogórek – proboszcz z Grudnej. W niedzielę na sumie także DOŻYNKI PARAFIALNE, zapraszam
Sołtysów i przedstawicieli z wieńcami dożynkowymi z poszczególnych miejscowości, które tworzą naszą
Siedliską parafię: SIEDLISKA, SMARŻOWA, BĄCZAŁKA, GRUDNA I GŁOBIKÓWKA. Zaproście
na odpust swoje rodziny, dzieci, gości także spoza parafii. Uczyńmy wszystko, aby ta uroczystość
odpustowa była okazała, przygotujmy feretrony, figury. Panowie Strażacy obiecali już, że przypilnują
parkingów, bezpieczeństwa na drodze, wezmą baldachim, feretron OSP. Zresztą sama obecność
Strażaków nadaje odpustowi splendoru. Z góry im dziękuję.
 Ogłoszenie Sołtysa z Głobikówki – Pana Jerzego Kmiecika. DO PRACY CZY PORZĄDKOWANIU
GÓRNEGO CMENTARZA W SOBOTĘ NA GODZINĘ 7.30 PROSIMY MIESZKAŃCÓW
GŁOBIKÓWKI: Bogusław Szela, Jan Sobczyk, Józef Kalina, Alfred Chłopek, Sylwester Chodór, Robert
Jędrzejczyk, Ryszard Miela, Jan Miśkiewicz, Helena Grygiel, Marian Smołucha, Eleonora Kieca, Paweł
Kowalski, Marian Wołowiec, Stanisław Okrzejski, Władysław Bułat, Krzysztof Gulis, Stanisław Wodzisz,
Jan Prokuski, Robert Prokuski, Ryszard Gierut. Część z czytanych osób nie była w poprzednim roku,

więc zostali wyznaczeni teraz. Do prac należy zabrać piły, siekiery, kosy, widły. Wszelkich informacji
udziela Sołtys Pan Jerzy Kmiecik, i do niego się zwracać w związku z tymi pracami na cmentarzu.
 Ogłoszenie Okręgowo – Krajowego Zakładu Kominiarskiego w Dębicy: Zawiadamia się mieszkańców
Siedliska - Bogusz, że w miesiącu wrześniu odbędzie się okresowa obowiązkowa kontrola sprawności
technicznej przewodów kominowych wraz z czyszczeniem zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i
rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków. Właściciele, zarządcy, użytkownicy obiektów są zobowiązani do
dopuszczenia, i do sprawdzenia stanu technicznego przewodów kominowych co najmniej 2 razy w roku.

PODZIEKOWANIA ZA PRACE PRZY PARKINGU
Prace przy parkingu postępują. Zaczęliśmy od plantowania, potem były prace przy drenażu całego
terenu, potem pospółka, znowu plantowanie, w tym tygodniu zostało wykonane cementowanie, mieszanie,
wyrównanie terenu, i zagęszczanie walcem, została już nałożona wierzchnia warstwa z klińcu, teraz
zostały nam jeszcze obrzeża, kolejna warstwa, wyrównanie i asfaltowanie.
Żebyśmy sobie finansowo z tą inwestycją poradzili to wiele osób pracuje bezinteresownie. I tutaj chcę
podziękować Panu Januszowi Sobczykowi, który przygotowywał przez cały dzień w piątek parking pod
cementowanie i równał po cementowaniu. Jak powiedział: „proszę Księdza pracuje się jak przy swoim”.
To bardzo budujące. Dziękuję jak zawsze Panom Sołtysom Bogdanowi Stankowi i Jerzemu Kmiecikowi
za koordynowanie wszystkimi pracami. Dziękuję OSP Siedliska Bogusz za podlewanie parkingu po
cementowaniu przez kilka dni. To podziękowanie składam na ręce Pana Prezesa Rafała Niemiec i Pana
Komendanta Wojciecha Gąsior. Chcemy zrobić dobrze i solidnie ale po przystępnych kosztach. Bez tej
współpracy byłoby to nie możliwe. Tym bardziej dziękuję.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach, a
dziękuję Paniom Renacie Piotrowskiej, Krystynie Wójcik, Agacie Sobczyk, Annie Lechwar, Małgorzacie
Śliwa i Panom Janowi Śliwa i Józefowi Jędrzejczyk oraz ofiarę 300 zł na
kwiaty i potrzeby kościoła. Gdy idzie o grupy sprzątające przed odpustem, to
Pan Sołtys ze Smarżowej dobrze nam poradził, by w środę wykosić brzegi i
fosy wokół Kościoła, i wyrównać żywopłot a w sobotę sprzątanie w Kościele tak
jak zawsze przed niedzielą. Raczej taka kosmetyka, bo już był przycinany trzy
razy. Przykład już dali nam Strażacy, którzy już wykosili fosę od plebanii do
remizy.
 Serdeczne Bóg zapłać Paniom Marii Zagórskiej i Agnieszce
Kapłańskiej 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.

