25 września 2022 – XXVI Niedziela zwykła – Rok C
Diecezjalna Pielgrzymka do Szczepanowa
Wprowadzenie: Dzisiejsza Ewangelia przypowieść o bogaczu i łazarzu” zaprasza nas do wybiegnięcia w
przyszłość, do przeczytania w wyobraźni własnego nekrologu. Do spojrzenia na siebie w takim świetle, w jakim
widzi nas Bóg a nie ludzie. Do spojrzenia na siebie pod kątem tego, co
czeka nas w wieczności. Dlatego żyjmy tak, jak zachęca nas Chrystus w
Ewangelii, żyjmy dobrze i roztropnie. Bo czas zasługi ma życie wieczne
kończy się nieubłaganie dla każdego z chwilą śmierci. Po śmierci już nic
zrobić nie można, choćby się bardzo chciało. 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”.

7.00, 9.30, suma o godz. 11.00 i Msza Święta o
15.00 W GŁOBIKÓWCE o godz. 8.15 W sobotę o godz. 18.00 Msza Święta już z niedzieli. Przed

Ogłoszenia duszpasterskie: Msze święte dzisiaj o godz.:

godz.
każdą Mszą wypominki i modlitwa wstawiennicza Kościoła za zmarłych z naszych rodzin.

 W środę nowenna do Patronki Parafii, a w piątek Nabożeństwo do Miłosierdzia o godz. 18.00.
Zapraszam do wspólnej modlitwy.
 W przyszłą niedzielę 2 października 2022 tradycyjnie, bo już dziesiąty raz, w lesie na pograniczu
Głobikówki, Siedlisk i Smarżowej, gdzie znajduje się pomnik ofiar bestialsko zamordowanych
mieszkańców wsi w czasie II wojny światowej (jesienią 1944 r.) przez Niemców, będzie MSZA ŚWIĘTA
PLENEROWA
W
INTENCJI
OFIAR
POMORDOWANYCH
MIESZKAŃCÓW. Program tej upamiętniającej uroczystości będzie
następujący: Różaniec w intencji pomordowanych.
Montaż Słowno Muzyczny ukazujący historię tamtych tragicznych dni wykonany przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Siedliskach – Bogusz.
Godz. 13.30 – Msza Święta w intencji pomordowanych
 Od 1 października Msze Święte wieczorne w naszym
Kościele połączone z nabożeństwem różańcowym, które rozpoczniemy w


najbliższą sobotę będą o godz. 17.00 a 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 PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA i ZMIANA TAJEMNIC
RÓŻAŃCOWYCH. Zapraszam członków Żywego Różańca i Zelatorów. Różaniec o 17.00 poprowadzi
Róża Różańcowa Zelatorki Jadwigi Węgrzyn. Msza Święta w intencji tej Róży.
 Serdeczne Bóg zapłać Panu Januszowi Sobczykowi za bezinteresowne prace przy parkingu w czasie
przygotowania pod asfaltowanie i w czasie asfaltowania. Niech MB ma w swojej opiece. Serdecznie
dziękujemy także Panu Michałowi Jarosz z Firmy MI-TRANS za ufundowanie samochodu ziemi na
obsypanie poboczy parkingu, a Panu Łukaszowi Stanek za transport tej ziemi pod plebanię. Niech Patronka
Parafii Siedliska Pani ma w swojej opiece.
 Jak każdy zauważył ZAKOŃCZYLIŚMY PRACE PRZY PARKINGU. Całkowity koszt to 168 509 zł.
Zapewne był by większy gdybyśmy pewnych prac nie wykonali we własnym zakresie. Wydaliśmy wszystkie

zgromadzone na koncie pieniążki, oraz pieniążki za sprzedaż domu katechetycznego w Smarżowej czyli 70
tys. z czego 10 procent musimy odesłać na WSD, czyli na parking poszło zaledwie 63 tysiące. Ponad 100
tysięcy zł. uskładaliśmy sami w ramach składek inwestycyjnych. Teraz musimy naskładać 30 tys. na
zakończenie I etapu renowacji ołtarza, bo tutaj mamy podpisaną umowę i tego nie unikniemy.
 A gdy idzie o parking to możemy być z siebie dymni bo to nasze wspólne dzieło, mamy też ogromną
satysfakcję, że udało się nam to solidnie zrobić i niech służy parafii jak najdłużej. Jeszcze raz dziękuję
wszystkim którzy w jakikolwiek sposób, bezinteresowną pracę także przez składaną ofiarę, a nawet dobre
słowo przyczynili się do budowy parkingu. Dzisiaj za bardzo nie ma czasu, dlatego na szczegółowe i
dokładne podziękowania przyjdzie jeszcze czas zapewne przy jego poświęceniu.
 Ogłoszenia Sołtysa Wsi Siedliska – Bogusz Pana Bogdana STANKA: Sołtys Wsi Siedliska – Bogusz
serdecznie zaprasza NA ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się 02 października 2022 tj. w przyszłą
niedzielę o godz. 16.00 W DOMU STRAŻAKA. Na zebraniu obecni będą Burmistrz Brzostku oraz Radni
Powiatowi.
 Zgodnie z zarządzeniem Ks. Biskupa Ordynariusza W NIEDZIELĘ 23 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
ODBĘDĄ SIĘ WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ I EKONOMICZNEJ. W
związku z tymi wyborami teraz MOŻEMY ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW DO TEJ RADY. Tam przy
bocznym ołtarzu MB Nieustającej Pomocy znajduje się urna i karteczki podbite pieczątką parafii na których
wpisujemy imię i nazwisko kandydata oraz miejscowość z której pochodzi oraz wrzucamy do urny. Można
to zrobić aż do najbliższej niedzieli włącznie. Potem zostaną przygotowane karty do głosowania z tymi
zgłoszonymi kandydatami, które zostaną dostarczone do rodzin przy najbliższej zbiórce inwestycyjnej.
Przynosimy je w niedzielę 23 października do Kościoła i wrzucamy znowu do urny. Komisja podliczy głosy i
ogłosi się skład nowej Rady. Zgodnie z regulaminem kandydatem do Rady może być osoba pełnoletnia,
która jest praktykującym katolikiem, przyjęła Sakrament bierzmowania, odznacza się roztropnością i
prawością charakteru, jest wolna od kar kościelnych, posiada stałe zamieszkanie w parafii i cieszy się dobra
opinią wśród wiernych. Zatem nie zgłaszać mi osób niepraktykujących. Ponadto rada nie jest od
politykowania ale od działania, ma głos doradczy, decyzje podejmuje Proboszcz. Rada pomaga
proboszczowi zrealizować cele i inwestycje podjęte na spotkaniu.
 W zakrystii u Pana Kościelnego do nabycia Kalendarze Rolnicze w formie poradnika w cenie 28 zł.
 Od 1 października rozpoczniemy Msze Gregoriańskie z intencji pogrzebowych w Siedliskach za zmarłą
Śp. + Irenę Sobczyk oraz Śp. Cecylię Stawarz, a w Głobikówce z zmarłego Śp. + Kazimierza Kalinę, oraz Śp.
+ Marcina Karpiel. W zakrystii można odebrać grafiki tych gregorianek.
 Serdeczne Bóg zapłać mieszkańcom Głobikówki za wykonane wczoraj prace przy Górnym Cmentarzu.
Dziękuje Panu Sołtysowi Jerzemu Kmiecikowi oraz Panom Bogusław Szela, Jan Sobczyk, Alfred Chłopek,
Ryszard Miela, Marian Smołucha z traktorem, Stanisław Kusek z traktorem, Paweł Kowalski, Marian
Wołowiec, Stanisław Okrzejski, Krzysztof Gulis, Stanisław Wodzisz, Jan Prokuski, Robert Prokuski,
Ryszard Gierut.
 Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach, a
dziękuję Paniom Halinie i Oliwi Kurcz; Barbarze i Amelii Raś: Zofii i Marioli Jantoń; Marii Wierzbickiej i
Zofii Cisoń oraz ofiary po 250 zł na kwiaty i potrzeby kościoła. Sobotnim nowożeńcom Marlenie i Piotrowi
dziękuje za kwiaty do ołtarzy. Serdeczne Bóg zapłać Paniom za troskę o czystość i kwiaty w Kościele w
Głobikówce. W środę o godz. 15.00 CHRZEST ALEKSANDRA
KONRADA SZCZELINY, a w sobotę o godz. 15.00 CHRZEST
ARTURA PIENIĄDZ. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

