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25 października 2020 – XXX Niedziela zwykła – Rok A 

 

WPROWADZENIE:  
Bóg jest miłością – mówi Św. Jan ewangelista. Stworzył nas miłości i do 

miłości. Jeżeli chcemy po śmierci mieć udział w życiu Boga miłości to 

musimy się niejako do naszego Boga dopasować. To dopasowanie możliwe 

jest tylko przez miłość wyrażaną do Boga, do siebie samego i do bliźniego. 

Dlatego Jezus potwierdza, że najważniejsze i pierwsze przykazanie dla 

człowieka to przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zatem wszyscy przez 

Boga będziemy kiedyś sadzeni z miłości, bo Boga tylko miłość się liczy. 

Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Synodalną. Modlimy się o dobre owocne 

V Synodu Diecezji Tarnowskiej, aby jak głosi hasło Synodu nasz 

Kościół diecezjalny coraz bardziej stawał się na wzór Chrystusa.   

 

Ogłoszenia duszpasterskie: 

 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. o godz. 13.00 

pogrzeb Śp. + Rozalii Miszczak i Msza po południu 15.00.  Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą 

wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych Rodzin.  

 Przypominam, że NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE, codziennie  o   godz. 17.00   zaraz po 

różańcu  Msza Święta wieczorna, a w niedzielę o godz. 14.30. W 

sobotę  ostatnie nabożeństwo Różańcowe. Przy tej okazji pragnę 

podziękować tym parafianom, którzy codziennie gromadzili się na 

modlitwę i rozważanie tajemnic różańcowych, dziękuję dzieciom i 

młodzieży szkolnej, DSM, LSO, którzy na zmianę prowadzili różaniec, 

dziękuję młodzieży z klasy VII i VIII 

za różaniec misyjny w różnych 

językach. Niech Królowa Różańca 

Świętego wyprasza wam obfitość 

Bożej łaski na każdy dzień życia, łaskę 

dobrego zdrowia a dzieciom i 

młodzieży szkolnej błogosławieństwo w uczniowskim trudzie. 

 W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 

ŚWIĘTYCH. W tym dniu w naszym Kościele Msze Święte będą o 

godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. Po 

południu z wiadomych względów, nie będzie Mszy na cmentarzu tylko 

w Kościele o godz. 14.00 następnie w Kościele odśpiewamy 

Nieszpory za zmarłych, odmówimy Różaniec i udamy się w procesji na 

cmentarz parafialny, gdzie przy czterech stacjach odmówimy 

przypisane modlitwy:  

 Za zmarłych Kapłanów  

 Za zmarłych Rodziców 

 Za zmarłych Krewnych, Przyjaciół i Wychowawców  

 Za Poległych i Ofiary Wojen 

 Za Wszystkich Wiernych Zmarłych.  

 W związku z pandemią i ograniczeniami sanitarnymi 

zachęca się do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, 

rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą 

związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. 

 Zostało wykonane epitafium czyli napis na płycie nagrobnej dla Śp. + Ks. Jana Olchawskiego następującej 

treści: Śp.+ Ks. Jan Olchawski (14.01.1936  – 03.01.2020) Odznaczony diecezjalnym wyróżnieniem 

Expositorium Canonicale  i przywilejem Rochetto et Mantoletto. Długoletniemu proboszczowi i gorliwemu 
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pasterzowi parafii Narodzenia NMP w Siedliskach - Bogusz w latach 1976 – 2006. Wdzięczni Parafianie. 

Przy tej okazji chciałbym podziękować Panu Sołtysowi Bogdanowi Stanek, który mi pomógł zorganizować 

wykonanie tego napisu, oraz dwóch osobom, które złożyły ofiarę 150 zł na ten cel, a którą dołożyłem do 

tego epitafium. Z okazji wykonania tego napisu W intencji Ks. Jana Olchawskiego w Dzień Zaduszny o 

godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza Święta. Niech odpoczywa w pokoju.  

  Informujemy, że zgodnie z dekretem wydanym na polecenie papieża Franciszka przez Penitencjarię 

Apostolską, w tym roku odpust zupełny za zmarłych można uzyskać pod zwykłymi warunkami,  nie przez 

pierwsze osiem dni listopada, ale przez cały miesiąc. – przez pobożne nawiedzenie cmentarza, odmówienie 

Ojcze Nasz i Wierzę w Boga, oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Św. Wymagane są także pozostałe 

warunki potrzebne do uzyskania odpustu zupełnego, a mianowicie: stan łaski uświecającej i przyjęcie Komunii, 

brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. 

 Okazja do spowiedzi przed Wszystkimi Świętymi przez cały tydzień pół godziny przed wszystkimi mszami. 

Natomiast w środę i piątek od godz. 16.00 

 Szczególnym wyrazem naszej pamięci o zmarłych są wypominki: roczne i listopadowe. W dalszym ciągu 

można je składać w Kancelarii lub Zakrystii. Prośba by nie rzucać wypominek na tacę.  

 W Uroczystość Wszystkich Świętych zgodnie z prośbą Ks. Biskupa Ordynariusza i Ks. Rektora zbierane 

będą na cmentarzu ofiary na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wyjątkowo 

zamiast na cmentarzu, z powodu pandemii, zbiórka ta będzie przy kościele po Mszach św. Ks. Rektor 

przysłał list, w którym prosi o zrozumienie i ofiarność na ten cel. Jest to jałmużna, którą możemy 

ofiarować za zmarłych.  

 Grupa Modlitewna Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym zaprasza do wspólnej modlitwy za dusze w 

czyśćcu cierpiące. Od 1 listopada do 24 grudnia będziemy modlić się Nowenną Pompejańską w tej właśnie 

intencji. Osoby chętne do modlitwy będą się modlić przez 54 dni jedną częścią różańca, która zostanie im 

przydzielona. Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem telefonu: 14 683 36 48. Grupa serdecznie 

zaprasza do wspólnej modlitwy. 
 Serdecznie chciałbym podziękować PANU SOŁTYSOWI BOGDANOWI STANEK za prace na ogrodzie 

plebańskim, czyli wykarczowanie pniaków po wycince drzew, plantowanie terenu oraz wykopanie dołu 

pod szambo. Wszyscy mówią, że Pan Sołtys nigdy nie rzuca słów na wiatr, jak obiecał tak wykonał, i za to 

mu bardzo dziękuję. Dziękuję także firmie WIKBUD Pana Krzysztofa Mirus za otrzymaną kwotę 1800 zł 

za drzewo. Pieniążki dołożyłem do wykonania szamba, które kosztowało 3500 zł. 
 Panom Strażakom z OSP dziękuję za wczorajszą dezynfekcję naszego Kościoła i ozonowanie. 

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość naszego Kościoła i jego 

otoczenia, a dziękuję Pani Magdalenie Chajec, Krystynie 

Godzińskiej, Lucynie Siarkowskiej, Danucie Czarneckiej, Danucie 

Godzińskiej, Janinie Mirus oraz ofiarę 120 zł. Niech Patronka Parafia 

wyprasza Boże błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w 

swojej opiece.  

 

 

 

 

 


