20 września 2020 – XXV Niedziela zwykła – Rok A
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
Wprowadzenie: Dzisiejsza Ewangelia to znana przypowieść „O pracownikach w winnicy”, i nauka jaka z niej płynie
dla nas to taka, że każdy człowiek jest powołany do pracy w winnicy Pana. Czyli do życia według przykazań i moralnej
nauki Jego Ewangelii. Pan wszystkich wzywa i zaprasza, ale nie każdy tę pracę
od razu podejmuje. Nie każdy przepracował tyle samo godzin. Ale dla każdego,
kto podjął pracę w winnicy Pana przeznaczona jest ta sama nagroda, „jeden
denar”, czyli życie wieczne. Dzisiaj w Niedzielę Środków Społecznego
Przekazu sposób szczególny modlimy się za wszystkich pracowników mass
mediów. Modlimy się by ci, którzy tworzą media zawsze służyli prawdzie i
dobru wspólnemu. Prośmy także o łaskę miłosierdzia dla tych, którzy
dopuszczają się manipulacji, czyli zorganizowanego kłamstwa.
Ogłoszenia duszpasterskie:
 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00 i 15.00. Dzisiaj przy
wyjściu z Kościoła składamy ofiary do puszek na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.
Rektorzy tych katolickich uczelni proszą o ofiarność na ten cel.
 Jutro w poniedziałek przypada Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
 W środę wspomnienie Św. O. Pio i nowenna do Patronki naszej Parafii. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 27 września 2020 tj. w przyszłą niedzielę tradycyjnie, bo już ósmy raz, w lesie na pograniczu SiedliskBogusz, Smarżowa i Głobikówki, gdzie znajduje się pomnik ofiar bestialsko zamordowanych mieszkańców
wsi w czasie II wojny światowej (jesienią 1944 r.) przez Niemców, będzie Msza Święta polowa w intencji
ofiar pomordowanych.
Program tej upamiętniającej uroczystości będzie następujący:
Godz. 13.00 – Różaniec w intencji pomordowanych
Godz. 13.20 – Montaż Słowno - Muzyczny ukazujący historię tamtych tragicznych dni wykonany przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliskach – Bogusz pod kierunkiem Pani mgr Renaty Wadas.
Godz. 13.30 – Msza Święta w intencji pomordowanych
 Ogłoszenie lekarza weterynarii: W dniu 24 września tj. czwartek w miejscowościach Smarżowa i SiedliskaBogusz odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Szczegóły na plakatach.
 W przyszłą niedzielę Zespół Folklorystyczny ”Mali Boguszanie” serdecznie zaprasza na program
artystyczny „Święty Jan Paweł II Wielki”, który odbędzie się 27 września tj. w najbliższą niedzielę po
Mszy o godzinie 11.00. Z okazji 100 Rocznicy Urodzin oraz trwającego Roku Świętego Jana Pawła II dzieci
przypomną Jego postać, życie, służbę Bogu i ludziom. Akademia jest częścią Projektu „Razem do Celu”,
który opracowała Anna Zdziarska, przedstawicielka firmy HOWDEN DONORIA, organizatora konkursu.
Działalność Zespołu została dostrzeżona i wyróżniona według zasady 1:1 Oznacza to, że na rzecz bieżącej
działalności „Małych Boguszan” zostanie w przyszłym tygodniu oraz podczas występu w najbliższą
niedzielę przeprowadzona zbiórka pieniężna. Firma HOWDEN DONORIA dołoży taką samą kwotę, którą
uda się zebrać, jednak nie więcej niż 4000 zł. Można również bezpośrednio przekazać środki na
https://zrzuta.pl/7a2nmz Organizatorzy i „Mali Boguszanie” z góry Dziękują za wsparcie ich działalności i
zapraszają na występ
 W przyszła niedzielę odwiedzą nas po domach przedstawiciele Rady Parafialnej, Rady Sołeckiej w ramach
tzw. składki inwestycyjnej. Przyjmijmy ich życzliwie, bowiem będą zbierać pieniążki na nowe nagłośnienie
w naszym Kościele. Wszystkich ofiarodawców wpiszemy do Księgi ofiarodawców naszej parafii oraz
będziemy polecać wstawiennictwu naszej patronki w ramach środowej nowenny.
 Na piątek planowana jest wycinka drzew wokół plebanii. Pan Sołtys Bogdan Stanek ma już ekipę do
samego wycinania, ale gdyby były chętni na konary, mniejsze drzewa na opał to są mile widziani, jeśli nie
to będziemy je rębkować, i tutaj potrzebni by byli panowie by te gałęzie wywozić i od razu rębkować w
jednym miejscu.
 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła, a dziękuję
Pani Wanda Niemiec, Zofia Jaje, Halina Urzędowska, Teresa Straciło, Patrycja Straciło oraz złożone
ofiary na kwiaty i środki czystości. Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę
dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

