
3 października 2021 – XXVII Niedziela zwykła – Rok B 

Wprowadzenie: Dzisiejsza Liturgia Słowa Bożego zwraca naszą uwagę na 

ważną prawdę, że człowiek jest istotą społeczną. Do szczęścia i pełnego 

rozwoju potrzebuje wspólnoty i drugiego człowieka. Najpiękniejszą 

wspólnotą ustanowioną przez Boga Stwórcę i najbliższą człowiekowi jest 

małżeństwo i rodzina. Dlatego jak mówi Pan Jezus, „co Bóg złączył,  

człowiek niech tego nie rozdziela”. Módlmy się dzisiaj za wszystkie 

małżeństwa naszej parafii aby Duch Święty odnowił w nich łaskę 

Sakramentu Małżeństwa, oraz by nasze rodziny mogły żyć we wzajemnej 

miłości i zgodzie. Módlmy się również o umiłowanie modlitwy 

różańcowej dla wszystkich parafian.  

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 modlitwa wstawiennicza za zmarłych 

z naszych Rodzin. Dzisiaj o 14.30 nabożeństwo różańcowe, 

zapraszam do wspólnej modlitwy zwłaszcza tych, którzy nie mogą być w tygodniu. Dzisiaj o godz. 13.00 

pogrzeb Śp. + Mieczysława Pocica ze Smarżowej. Polecajmy go miłosierdziu Bożemu w naszych codziennych 

modlitwach. 

 Przypominam. Że NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, codziennie  o   godz. 17.00   połączone z 

Komunią Świętą, i zaraz po różańcu  Msza Święta wieczorna, a w niedzielę o godz. 14.30. Na nabożeństwa 

różańcowe  w dalszym ciągu zapraszam wszystkich parafian, młodzież szkolną, kandydatów do sakramentu 

bierzmowania oraz dzieci szkolne, zwłaszcza dzieci przygotowujące się do I Komunii, członków Żywego 

Różańca i Grup Modlitewnych. Dzieci po każdym nabożeństwie otrzymują naklejki, z których na planszy 

składają tajemnice różańcowe. Naklejki będą po każdym nabożeństwie rozdawać dziewczynki z DSM - u.  

 W tym tygodniu o prowadzenie modlitwy różańcowej proszeni są: 

Poniedziałek –  Apostolstwa Modlitwy za Kapłanów Margaretki 

Wtorek – Klasa VIII ze  SP Smarżowa 

Środa – Dzieci klas III w ramach duchowego przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii                       

Czwartek – Klasa VII z SP Smarżowa 

Piątek – Klasa VII z SP Siedliska – Bogusz 

Sobota   - Róża Pani Bogusławy Solak   

Niedziela – DSM i LSO 

 W sobotę o godz. 10.00 spotkanie DSM na plebani.  

 W GŁOBIKÓWCE NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE codziennie o godz. 15.30  i Msza Święta. W 

piątek różaniec i Msza za dusze w czyśćcu cierpiące 

 W przyszłą niedzielę 10 października będziemy przeżywać kolejny dzień Papieski 

pod hasłem NIE LĘKAJCIE SIĘ!  W tym dniu poprzez ofiary składane do puszek 

budujemy papieżowi żywy pomnik, czyli wspieramy Fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia, która przyznaje stypendia dla zdolnej młodzieży, ale pochodzącej z 

biednych i wielodzietnych rodzin. Okażmy wyobraźnie miłosierdzia i ofiarność, 

zwłaszcza, że cel jest bardzo szlachetny. O przeprowadzenie tej kwesty proszę 

kandydatów do sakramentu Bierzmowania, uczniów z klasy VII i VIII. Szczegóły 

podam w szkole.  

 Tak jak już ogłaszałem, chcemy w tym roku wykonać I etap prac pod parking na 

ogrodzeniu plebańskim. Pewne prace musimy wykonać społecznie. Stąd mam wielką prośbę 

by zgłosili się chętni mężczyźni w sile wieku. I tak na najbliższy wtorek 6 mężczyzn do rozebrania 

ogrodzenia i usunięcia słupków. Na środę 3 mężczyzn i na czwartek 3 mężczyzn. Prośba by zabrać ze sobą 

łopaty sztychówki, brechy i sztangle. Można zgłaszać się w zakrystii, ale najlepiej u Pana Henryka Zimy, 

który będzie koordynował te prace i wszystko wytłumaczy o jakie prace chodzi pod numerem telefonu  



501 247 809 lub u Pana Sołtysa Bogdana Stanek pod numerem telefonu 508 114 367. Mam nadzieję, że będą 

chętni do tej pracy na te dni, i już z góry dziękuję. 

 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.  

 CENDRUM MEDYCZNE BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH ogłasza: że W dniu 20 października tj. środa 

od godz. 9.00 w Ośrodku Zdrowia przy ul. Mysłowskiego 7 w Brzostku odbędą się badania USG DOPPLER, 

przepływów szyjnych i kończyn dolnych, USG tarczycy, USG nerek, USG płuc, USG stawów, USG piersi i 

echo serca. Badania są odpłatne, cena jednego badania to 55 zł. Bliższe informacje w przychodni. 

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

 Na ołtarzu MB można zabrać kartki wypominkowe roczne i listopadowe. 

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

czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani Barbarze Wadas, 

Krystynie Chodór, Małgorzacie Podraza, Annie Piekarczyk, Kazimierze 

Galas i Dorocie Witek oraz ofiarę 120 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.  

 
KOMUNIKAT KOMĘDY POWIATOWEJ POLICJI W DĘBICY 

 

Funkcjonariusze w całej Polsce otrzymują coraz więcej zgłoszeń od osób, wobec których przestępcy 

podejmowali próbę oszustwa. Jednak niektóre działania oszustw dochodzą do skutku. Stosowane przez 

przestępców metody z czasem zmieniają swoje oblicze. Z relacji świadków dzwoniące osoby 

przedstawiają się jako funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji lub Policji, którzy chcąc 

zapobiec utracie pieniędzy kontaktują się z rzekomą przyszłą ofiarą oszustwa. Informują rozmówcę o 

planowanym ataku hakerów na zgromadzone oszczędności na rachunku bankowym. Płynnie prowadzona 

rozmowa zmierza do przekazania informacji potrzebnych do dostępu do rachunku namierzonej osoby. A 

po uzyskaniu niezbędnych informacji oszuści odprowadzają pieniądze z rachunku. Przestępcy 

bezwzględnie wykorzystują ufność ludzi, którzy przelewają swoje oszczędności na wskazany tzw. 

Bezpieczny rachunek bankowy. Na terenie Rzeszowa tylko w tym tygodniu, metoda „ na policjanta” 

mieszkańcy stracili ponad milion złotych. 

Kierownictwo Komendy Policji w Dębicy apeluje i przypomina, że żadna z formacji Policji nigdy nie 

zwracała się i nie zwraca do osób prywatnych o przekazanie czy tez użyczenie pieniędzy w związku z 

prowadzonymi działaniami czy też operacjami policyjnymi. Ponadto, żadna z formacji policyjnych 

telefonicznie nie uzyskuje informacji o rachunku bankowym, hasłach czy PIN. Oszuści dzwonią do 

swoich ofiar i wprowadzają w błąd rozmówcę. Scenariusze i fantazja dzwoniących jest nieograniczona. 

Policja apeluje o wzmożoną czujność i ostrożność. 

Apelujemy również do bliskich osób starszych – zadbajcie Państwo o bezpieczeństwo seniorów. 

Powiedzcie im o zagrożeniach, uczulcie na opisywane techniki, z których korzystają oszuści. 



Porozmawiajcie ze swoimi rodzicami, bądź dziadkami o czyhających na nich zagrożeniach ze strony 

takich osób. Wpłyńcie Państwo na osoby starsze, by kontaktowały się z wami i pytały o radę.  

W przypadku zaistnienia opisanych sytuacji prosimy o pilny kontakt z policją pod nr Tel. 997 lub 112 


