12 września 2021 – XXIV Niedziela zwykła – Rok B
Odpust parafialny ku czci Narodzenia NMP
Wprowadzenie: Z radością obchodzimy dziś odpust parafialny ku czci Narodzenia
Matki Bożej. Jak co roku w dzień odpustu przynosimy do stóp Maryi w tajemnicy Jej
narodzenia, chleb i wieńce żniwne, owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Razem z Maryją
trwamy przed Bogiem we wspólnym dziękczynieniu za tegoroczne plony, oraz przez Jej
wstawiennictwo chcemy prosić Pana nieba i ziemi o dalsze błogosławieństwo, dobre
plony w przyszłym roku i opatrzność nad nami oraz całą parafią.
Oddajemy w ręce Maryi, Patronki naszej Parafii wszystkie nasze prace, starania i dobre
zamiary, i prosimy aby w przyszłości pojawiły się dobre owoce naszego ziemskiego
życia. Byśmy kiedyś mogli stanąć przed Bogiem z naręczem pełnym dobrych uczynków,
i zasłużyli na udział w Bożym spichlerzu, czyli niebie. Prosimy dzisiaj także o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski, zwłaszcza łaskę dobrego zdrowia, i szczególna opiekę
Matki Bożej, Pani Siedliskiej dla wszystkich biorących udział w opuście, parafian i gości.
Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj o godz.:

7.00, 9.30, suma

11.00

odpustowa o godz.
połączona z dziękczynieniem za tegoroczne plony, z uroczystym wprowadzeniem do
Kościoła wieńców żniwnych sołectw, które tworzą naszą parafię (Siedliska – Bogusz, Smarżowa, Bączałka, Grudna

15.00

Dolna) i Msza Święta o godz.
. W GŁOBIKÓWCE o godz.
modlitwa wstawiennicza Kościoła za zmarłych z naszych rodzin.

8.15 Przed każdą Mszą wypominki i

 Rozpoczyna się Tydzień Wychowania w Polsce i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i
wychowawców.
 Jutro, w poniedziałek 13 września 2021 o godz. 18.00 będziemy przeżywać kolejne (już przedostatnie w
tym roku) Nabożeństwo Fatimskie połączone z procesją różańcowa wokół Kościoła i okolicznościowym
kazaniem. Jak zawsze zapraszam na to nabożeństwo parafian i gości. Prośba by figurę Pani Fatimskiej
niosły Panie, które w naszej parafii zaangażowały się w Apostolstwo Margaretki i podjęły modlitwę za
kapłanów.
 We wtorek 14 WRZEŚNIA PRZYPADA ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA. W tym dniu na pierwsze









spotkanie formacyjne zapraszam do Kościoła na godz. 18.00 KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA, A WIĘC UCZNIÓW Z KLAS VII I VIII ze Szkoły w Smarżowej i Siedliskach - Bogusz.
Obecność obowiązkowa. Zapraszam także ich Rodziców. Młodzież z klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w
Smarżowej poprowadzi z racji Święta Podwyższenia Krzyża nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
W sobotę 18 września z kolei przypada ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI. Patronalne
święto dzieci i młodzieży.
W środę Nowenna do Matki Bożej Patronki naszej Parafii. A w piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego. Zapraszam parafian do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedzielę będziemy przezywać ŚWIATOWY DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO
PRZEKAZU. W przyszłą niedzielę składamy ofiary do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie i Tarnowie.
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności Śp. + Jerzy Jantoń ze Smarżowej i
Śp. Jadwiga Piekarczyk z Siedlisk, jej pogrzeb będzie jutro tj. w poniedziałek 13 września 2021 o godz. 14.00.
Polecajmy zmarłych parafian miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach.
Zawsze kiedy przeżywamy odpust parafialny to przychodzą mi na myśl słowa pewnego wiersza: „Żeby
dzisiaj było pięknie, tak dostojnie i odświętnie, wiele na to się złożyło, wielu ludzi się trudziło”. Najpierw
chciałbym podziękować Dziekanowi Dekanatu Pilzno KS. MARKOWI KUZAK, proboszczowi parafii
Lubcza, za przewodniczenie Liturgii sumy odpustowej i wygłoszenie kazania, które zachęciło nas do jeszcze
większej czci naszej Patronki i do naśladowania Jej cnót. Dziekan to nasz najbliższy przedstawiciel Biskupa
Ordynariusza, tym bardziej dziękujemy, że zechciał przeżywać z nami radość odpustową.
Ja w ubiegłą niedzielę dziękowałem wielu osobom, które angażowały się w przygotowanie I DOŻYNEK
GMINNYCH, ORAZ ODPUSTU PARAFIALNEGO, dzisiaj chcę podziękować tym, którzy przyczynili się do
uświetnienia liturgii i procesji, a więc Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie słodkości na stół

odpustowy, zwłaszcza Pani Agnieszce Kumięga i Pani Barbarze Kordela, Paniom i Panom, które w czasie
procesji niosły figury, feretrony, Panom Strażakom z OSP Siedliska – Bogusz, LSO i DSM. Panu Organiście
Andrzejowi Kieca i Panu Kościelnemu Janowi Smoroń.
Jest jeszcze druga część tego wierszyka: „Dziękuję dzisiaj wszystkim co mi czynem przygotować odpust
dopomogli, Zapewniając ich, że zawsze będę się za nich modlić”. Tak więc, niech Patronka Parafia wyprasza
Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.
Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o
czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Urszula Rachwał,
Małgorzata Piękoś, Paweł Nowak, Lucyna Wlaź, Daria Drozd oraz ofiarę
100 zł na potrzeby naszego Kościoła. Dziękuję sobotnim nowożeńcom Karolinie
Pieniądz i Kacprowi Kapa za kwiaty do głównego ołtarza. Dziękuję pewnej
osobie za złożona ofiarę na potrzeby odpustu parafialnego. 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.

