27 września 2020 – XXVI Niedziela zwykła – Rok A
Diecezjalna Pielgrzymka do Szczepanowa
Wprowadzenie: Dzisiejsza przypowieść „O dwóch synach” obrazuje dwa podejścia do wyznawanej wiary. I
dzisiaj nie brakuje takich wyznawców Chrystusa, którzy są Jego
wyznawcami tylko od „wielkiego dzwonu”. Legitymują się metryką
chrztu, uczestniczą we Mszy Świętej na Boże Narodzenie i Wielkanoc.
Poza tym ich życie upływa z dala od Chrystusa i Jego Ewangelii. A
nawet ich życie jest sprzeczne z tym czego nauczał Chrystus. Na
szczęście są też tacy, którzy dobrze rozumieją słowa Św. Jakuba
Apostoła, że „wiara bez uczynków jest martwa” i swoją wiarę wyznają
nie tylko ustami, ale nade wszystko swoim codziennym życiem i
poprzez gorliwe spełnianie praktyk religijnych. Módlmy się dzisiaj
byśmy byli podobni do drugiego syna z przypowieści, byśmy nie
tylko dobra chcieli, ale byśmy starali się dobro w życiu czynić.
Dzisiaj niedziela synodalna. Módlmy się o dobre i owocne przeżycie V Synodu Diecezji Tarnowskiej, by Kościół
tarnowski rozwijał się, jak głosi hasło synodu, „na wzór Chrystusa”.

Ogłoszenia duszpasterskie:
 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00 i 15.00. Piętnaście
minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych Rodzin.
 Dzisiaj po sumie Zespół Folklorystyczny ”Mali Boguszanie” serdecznie zaprasza na program artystyczny
„Święty Jan Paweł II Wielki” z okazji 100 Rocznicy Urodzin papieża a także ogłoszonego Roku Jana
Pawła II. Nasza obecność i wsparcie będzie najlepszą dla „Małych Boguszan” nagrodą a także motywacją
by dalej się rozwijać i tworzyć piękne dzieła artystyczne.
 Dzisiaj również O GODZ. 13.00 MSZA POLOWA w lesie na pograniczu Siedliska-Bogusz, Smarżowa i
Głobikówka, przy pomniku ofiar bestialsko zamordowanych mieszkańców wsi w czasie II wojny
światowej. Msza w intencji pomordowanych i Ojczyzny. Organizatorzy serdecznie zapraszają do
wspólnej modlitwy i uczczenia pamięci pomordowanych.
 W środę nowenna do Patronki Parafii o godz. 18.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 Od 1 października Msze Święte w naszym Kościele będą rano o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 17.00. Od
czwartku ROZPOCZNIEMY NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, które będą w niedziele o

godz.

14.30 a w dni powszednie

o godz. 17.00 połączone z Komunią Świętą, i zaraz po różańcu Msza
Święta wieczorna. Na nabożeństwa różańcowe zapraszam wszystkich parafian: starszych, dorosłych, a
młodzież Zwłaszcza kandydatów do sakramentu bierzmowania) i dzieci szkolne (zwłaszcza dzieci
przygotowujące się do I Komunii). Dla dzieci jak co roku zakupiłem edukacyjne składanki różańcowe.
Naklejki będą po każdym nabożeństwie rozdawać dziewczynki z DSM - u. W sposób szczególny do
udziału w tym nabożeństwie zapraszam Róże Różańcowe i grupy modlitewne. Niech zachętą dla nas
będzie prośba Pani Fatimskiej o codzienny różaniec oraz słowa Św. Siostry Łucji z Fatimy: „że nie ma
problemu w życiu, którego by nie można rozwiązać przy pomocy tej prostej modlitwy jaką jest różaniec.
I tak w tym tygodniu o prowadzenie różańca proszeni są:
Czwartek – Róża Aleksandry Litwickiej w intencji wszystkich ofiarodawców na wymianę nagłośnienia w
naszym Kościele.
Piątek – Grupa modlitewna pomocy duszom w czyśćcu
Sobota - Róża Elżbiety Sobczyk
Niedziela – Dziewczęca Służba Maryjna
 W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca września – Msze wotywne w te
dni będą rano o godz. 6.30 i wieczorem o godz. 17.00. I PIĄTEK MIESIĄCA TO TZW. DZIEŃ
MISYJNY w parafii. W tym dniu wspieramy duchowo przez modlitwę i materialnie przez ofiary składane na
tacę MISJE.

 W piątek o godz. 15.30 SPOTKANIE DLA MINISTRANTÓW MŁODSZYCH I STARSZYCH, ale
bez lektorów. ORAZ ZAPISY CHĘTNYCH CHŁOPCÓW Z KLASY III, IV I V do Liturgicznej Służby
Ołtarza przy naszej parafii.

 W Głobikówce w I piątek okazja do spowiedzi o godz. 15.00 i zaraz po niej Msza Święta wotywna o NSPJ.
W czasie spowiedzi odmówimy różaniec za ofiarodawców na wymianę nagłośnienia.
 Porządek spowiedzi przed I piątkiem miesiąca:
 Środa od godz. 16.30 dzieci z klasy IV, w ramach praktyki dziewięciu I piątków miesiąca
 Czwartek od godz. 16.30 spowiedź dla młodzieży, zwłaszcza kandydatów do Sakramentu
Bierzmowania z klasy VII i VIII.
 I piątek spowiedź dla dorosłych rano od godz. 6.00 i wieczorem od godz. 16.30 i na nabożeństwie
różańcowym
 Prośba by w miarę możliwości trzymać się tego porządku. Przypominam również, że w inne dni
miesiąca okazja do spowiedzi w naszym Kościele w ciągu tygodnia zawsze pół godziny przed
wszystkimi Mszami.
 W I Sobotę Miesiąca o godz. 17.00 zmiana tajemnic Różańcowych. Do wspólnej modlitwy zapraszam
członków i Zelatorów Żywego Różańca.
 Bardzo serdecznie dziękuję Panom, którzy w piątek cały dzień trudzili się PRZY WYCINCE DRZEW
WOKÓŁ PLEBANII. Myślę, że słowa są za ubogie by wyrazić tą wdzięczność, dlatego w intencji tych
wszystkich. którzy pracowali w sobotę odmówimy różaniec, a ja odprawię Mszę Świętą prosząc o Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i opiekę Matki Najświętszej, Patronki Parafii w ich życiu
osobistym, rodzinnym i zawodowym. A dziękuję: Panu Bogdanowi Stanek Sołtysowi, Stanisławowi Czyż,
Kazimierzowi Czyż, Karolowi Czyż, Urszuli Czyż, Pawłowi Rogowskiemu, Tadeuszowi Wal, Januszowi
Sobczyk, Władysławowi Bułat, Zbigniewowi Wodzień, Janowi Kordela, Stanisławowi Żołna, Janowi
Szczepkowicz, Darkowi Wójtowicz, Krzysztofowi Błoniarz, Józefowi Mirus, Józefowi Górka, Adamowi
Czyż.
 W zakrystii u Pana Kościelnego do nabycia Kalendarze Rolnicze – Poradniki w cenie 23 zł, i kalendarze
dożynkowe w cenie 6 zł. Gość Niedzielny w cenie 6 zł, Mały Gość Niedzielny w cenie 5 zł i nowy numer
Rycerza Niepokalanej.

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego
otoczenia, kwiaty do ołtarzy, a dziękuję Pani Leokadii Papier,
Renacie Zyguła, Katarzynie Siedleckiej, Elżbiecie
Traciłowskiej, Januszowi Urzędowskiemu oraz ofiarę 100 zł.
Niech Patronka Parafia wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę
dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.
 Zakupiłem środki czystości za 420 zł. To są duże
pojemniki i starczą na kilka miesięcy. Płyn do posadzki, płyn do
nabłyszczania posadzki i płyn do mycia uniwersalny. Opisałem
na opakowaniu ile się używa poszczególnych płynów na 10litrów
wody. Prośba do grup sprzątajacych by poinformować mnie jak
się jakis płyn skończy.

