
19 września 2021 – XXV Niedziela zwykła – Rok B 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 

 

Wprowadzenie: Pragnienie by być pierwszym, znanym, sławnym nikomu nie jest obce. W dzisiejszej Ewangelii Jezus 

nadaje temu naszemu pragnieniu właściwy kierunek. Kto chce być pierwszy i 

wielki powinien służyć innym, być dla innych, bardziej dbać o dobro wspólne 

niż własne. Do Królestwa Jezusa nie mogą dostac się egoiści.Módlmy się 

zatem za sprawujących jakąkolwiek władzę, aby bardziej troszczyli się o to 

dobro wspólne wszystkich, niż o własne interesy i korzyści. Dzisiaj w 

Niedzielę Środków Społecznego Przekazu  sposób szczególny modlimy się 

za wszystkich pracowników mass mediów: prasy, radia, telewizji i 

internetu. Modlimy się by ci, którzy tworzą te media zawsze służyli 

prawdzie i rzetelnie przekazywali informacje.  Prośmy także o łaskę 

miłosierdzia i nawrócenia dla tych, którzy dopuszczają się manipulacji, 

czyli zorganizowanego kłamstwa.  

Ogłoszenia duszpasterskie:  Msze święte dzisiaj o godz.:   7.00, 9.30, suma o godz. 11.00 i Msza Święta o godz.  

15.00. W GŁOBIKÓWCE o godz. 8.15 Przed każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza Kościoła  za 

zmarłych z naszych rodzin.  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.  

 25 września 2021 roku, tj. w przyszłą sobotę organizowany jest wyjazd do Sanktuarium bł. 

Karoliny w Zabawie. W programie modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące. Zapisy u Pani Grażyny 

Gulis pod nr. Telefonu 884 64 10 31. Chętni proszeni są, aby zgłaszali się do dzisiejszej niedzieli. 

Wyjazd w sobotę 25 września 2021 o godz. 8.00 rano z parkingu koło Kościoła. Powrót w godzinach 

popołudniowych. 

 We wtorek przypada Święto Św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

 W środę na nowennę do Patronki Parafii na I spotkanie formacyjne w ramach duchowego przygotowania do 

I Komunii Świętej zapraszam DZIECI Z KLAS III ZE SP SMARŻOWA I SIEDLISKA – BOGUSZ Z 

RODZICAMI. Obecność obowiązkowa. 

 W piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia. Zapraszam do wspólnej modlitwy. 

 W sobotę o godz. 10.00 spotkanie DSM na plebani.  

 Serdecznie dziękuję Państwu Danucie i Bogdanowi Sypień za zakupienie i podarowanie do Kościoła w 

Głobikówce DWÓCH KRZESEŁ dla celebransów w prezbiterium. Niech MB Wspomożycielka Wiernych, 

Patronka Kościoła w Głobikówce wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w 

swojej opiece. W imieniu Pana Sołtysa Jerzego Kmiecika dziękuję rodzinie Sypień i Parat za wykonanie 

wieńca dożynkowego, i wszystkim, którzy zaangażowali się w dożynki gminne. 

 26 września 2021 roku o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej odbędzie się  ZEBRANIE WIEJSKIE DLA 

MIESZKAŃCÓW SMARŻOWEJ; a 3 października 2021 roku o godz. 9.15 odbędzie się ZEBRANIE 

WIEJSKIE W DOMU LUDOWYM DLA MIESZKAŃCÓW GŁOBIKÓWKI 

 W przyszłą niedzielę 26 września 2021 tradycyjnie, bo już dziewiąty raz, w lesie na pograniczu Siedlisk-

Bogusz, 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 mieszkańców. Program tej upamiętniającej uroczystości będzie następujący: 
Godz. 13.00 – Różaniec w intencji pomordowanych. Godz. 13.20 – Montaż Słowno - Muzyczny wykonany przez 

uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliskach – Bogusz pod kierunkiem Pani mgr Renaty Wadas.   Godz. 13.30 – 

Msza Święta w intencji pomordowanych 

W zakrystii u Pana Kościelnego do nabycia Kalendarze Rolnicze w formie poradnika w cenie 25 zł; 
kalendarze z wieńcami dożynkowymi w cenie 8 zł. 

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

Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Zofii Krawiec; Ryszardowi Fortuna, 

Ewie Mężyk, Agnieszce Rachwał i Elżbiecie Rachwał oraz ofiarę 100 zł na potrzeby 

naszego Kościoła. Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy troszczyli się o czystość Kościoła w 

Głobikówce Pani Urszuli Jędrzejczyk i Marii Parat. Niech Patronka Parafii wszystkim 

tym osobom, które się angażowały w minionym tygodniu wyprasza Boże błogosławieństwo i 

łaskę dobrego zdrowia.  


