26 września 2021 – XXVI Niedziela zwykła – Rok B
Diecezjalna Pielgrzymka do Szczepanowa
Wprowadzenie: Przysłowie mówi: „że każde dziecko jest jak czysta kartka papieru, na której każdy przechodzący
zostawia swój znak”. W kontekście słów z dzisiejszej Ewangelii: „Kto by się
stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu
byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”,
postawmy sobie pytanie: Jakie znaki zapisujemy w sercach dzieci i
młodzieży? Dawajmy zawsze dzieciom i młodzieży świadectwo wzorowego
chrześcijańskiego życia i nigdy nie bądźmy powodem ich zgorszenia.
Przeżywając dzisiaj Diecezjalną Pielgrzymkę do Szczepanowa o
charakterze przebłagalnym za grzechy przeciwne cnocie trzeźwości,
módlmy się za osoby uwikłane w nałóg alkoholizmu, by z pomocą Bożej
łaski i dobrych ludzi mogli się od niego uwolnić.
Dzisiaj niedziela synodalna, módlmy się dobre owoce V Synodu Diecezji
Tarnowskiej oraz by nasz Kościół diecezjalny, jak głosi hasło Synodu,
nieustannie wzrastał 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 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, a w piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia o godz. 18.00.
Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 Od 1 października Msze Święte wieczorne połączone z nabożeństwem różańcowym, które rozpoczniemy








w najbliższy piątek będą o godz. 17.00; w Głobikówce o godz. 15.30 Na nabożeństwa różańcowe
zapraszam wszystkich parafian: starszych, dorosłych, 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. Gdyby jakaś grupa modlitewna, czy Róża Różańcowa chciała
poprowadzić modlitwę różańcową, wystarczy zgłosić w zakrystii.
W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca października – 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. Okazja do spowiedzi będzie pół godziny przed każdą Mszą w tygodniu, a w I piątek od 16.00. W
środę do spowiedzi zapraszam dzieci z klas IV, które praktykują I piątki, a w czwartek kandydatów do
sakramentu bierzmowania z klas VII i VIII. W Głobikówce w I piątek okazja do spowiedzi o godz. 15.00 i
zaraz po niej nabożeństwo różańcowe i Msza.
W I Sobotę Miesiąca o godz. 17.00 zmiana tajemnic Różańcowych. Do wspólnej modlitwy zapraszam
członków i Zelatorów Żywego Różańca. Prośba, by modlitwę różańcową poprowadziła Róża Aleksandry
Litwickiej.
W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności Śp. + Cecylia Stawarz z
Grudnej Dolnej, Śp. +Józefa Czernik, jej pogrzeb odbędzie się jutro tj. w poniedziałek o 13.00; Śp. +
Józefa Górzan jej pogrzeb odbędzie się we wtorek o godz. 15.00. Polecajmy zmarłe parafianki
miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych modlitwach.
W przyszła niedzielę o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej ZEBRANIE WIEJSKIE dla mieszkańców
Siedliska – Bogusz; a o godz. 9.15 ZEBRANIE WIEJSKIE dla mieszkańców Głobikówki w Domu
Ludowym

 Na pewno już wszyscy wiedzą i zauważyli, że w piątek nasi Strażacy z OSP Siedliska – Bogusz odebrani
NOWY PIĘKNY WÓZ STRAŻACKI. To naprawdę historyczna chwila, biorąc pod uwagę, że taki wóz
kosztuje prawie milion złotych. Ten fakt będziemy uroczyście świętować w maju, kiedy w liturgii
będziemy wspominać Św. Floriana Patrona Strażaków. Wtedy będzie okazja szczegółowo podziękować,
kto i jakie ma zasługi w tym, że nasza straż dostała ten nowy samochód. Dzisiaj razem z Panem Sołtysem
z Siedlisk Bogdanem Stankiem i Panem Sołtysem z Głobikówki, którzy mają pewne zasługi w tym, że ten
samochód trafił do nas, składamy naszym Strażakom z tej okazji życzenia wszelkiej pomyślności i
dołączamy do waszej radości. Służcie dalej jak głosi zawołanie strażackie „Bogu na chwałę, a ludziom na
pożytek”.
 Kolejne ogłoszenie dotyczy tego, że chcemy w tym roku WYKONAĆ I ETAP, GDY IDZIE O PARKING
PRZY NASZYM KOŚCIELE, czyli przeznaczenie na ten cel połowę ogrodzenia pod plebanią zgodnie z
zaleceniem powizytacyjnym, że taki parking powinien być na całej długości aż po remize. W tym celu
zostały już zakupione pewne rzeczy. Pewne prace musimy wykonać społecznie, z wiadomych względów.
Na dzień dzisieszy chciałbym podziękować Panu Bogdanowi Stanek, Janowi Kordela i Henrykowi Zima,
którzy już od dłuższego czasu zastanawiają się ze mną jak to zrobić dobrze i przy minimalnych kosztach
dla parafii.
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii ogłasza, że 28 września tj. wtorek w miejscowości Smarżowa i
Siedliska – Bogusz odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Szczegóły na plakatach.
Obowiązkowi szczepienia podlegają wszystkie psy, które ukończyły trzeci miesiąc życia
 12 październiak 2021 roku od godz. 8.30 w Centrum Medycznym S-MED. w Brzostku kompleksowe
badanie wzroku, profilaktyka zaćmy i jaskry z możliwością zakupu okularów po atrakcyjnych cenach.
 W zakrystii u Pana Kościelnego do nabycia Kalendarze Rolnicze w formie poradnika w cenie 25 zł;
kalendarze z wieńcami dożynkowymi w cenie 8 zł.
 Od 1 października rozpoczniemy Msze Gregoriańskie z intencji pogrzebowych w Głobikówce za
zmarłego Śp. + Jana Chodór, a w Siedliskach z zmarłą Śp. + Władysławę Piekoś, oraz Śp. + Leopolda
Jędrzejczyk. W zakrystii można odebrać grafiki gregorianek.
Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie troszczyli się o
czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Marii Boroń,
Janinie Augustyn, Anecie Czyż, Halinie Łazowskiej i Anecie Pieniądz oraz
ofiarę 100 zł na potrzeby naszego Kościoła. Serdecznie Bóg zapłać 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.

