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31 października 2021 – XXXI Niedziela zwykła – Rok B 
ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA 

 

WPROWADZENIE: W dzisiejszą w kolejną niedzielę synodalną przeżywamy Rocznicę Poświęcenia naszego 

Kościoła. To dla nas okazja by podziękować Bogu, za to, że mamy 

świątynię w której możemy gromadzić się, jako wspólnota ludzi 

ochrzczonych i wierzących w Chrystusa; za to, że możemy się w niej 

spotykać w niedziele i uroczystości, chwilach smutnych i radosnych; w 

szare codzienne dni i przy wielu innych okazjach. Z wdzięcznością 

wspominamy wszystkich budowniczych, fundatorów i dobrodziejów 

naszego Kościoła, a także tych którzy troszczą się o jej piękno, czystość  

i utrzymanie. Modlimy się także o dobre owoce V Synodu Diecezji 

Tarnowskiej, aby nasz Kościół coraz bardziej, jak głosi hasło synodu, 

stawał się na wzór Chrystusa.  
Pamiętajmy także o zmarłych parafianach, którzy nas poprzedzili do 

wiecznej Ojczyzny, a których co niedzielę wypominamy i polecamy 

modlitwie wstawienniczej Kościoła.   
 

Ogłoszenia duszpasterskie: 

 Dzisiaj Msze święte o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 9.30; suma o godz. 11.00. Msza po południu 

15.00.  Piętnaście minut przed każdą Mszą Świętą wypominki i modlitwy za zmarłych z naszych Rodzin. 

Dzisiaj o godz. 14.30 ostatnie Nabożeństwo Różańcowe, które ofiarujemy za wszystkich, którzy 

uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych przez cały październik. 

 Dzisiaj SKŁADKA INWESTYCYJNA. Ostatnia była pod koniec sierpnia. W związku z tą składką 

inwestycyjną dzisiaj odwiedzą na po domach przedstawiciele Rady Parafialnej i Rady Sołeckiej. 

Przyjmijmy ich jak zawsze życzliwie, gdyż ich trud służy dobru naszej Siedliskiej parafii. Wszystkich 

OFIARODAWCÓW będziemy polecać opiece MB Patronki Parafii w ramach nowenny i cotygodniowych 

nabożeństw. 

 JUTRO w PONIEDZIAŁEK – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. W tym dniu w naszym 

Kościele Msze Święte przed południem tak jak w niedzielę czyli o godz. 7.00; 8.15 Głobikówka; 

9.30; suma o godz. 11.00. Natomiast po  południu Msza Święta w Kościele godz. 14.00 następnie w 

Kościele rozpoczniemy  Różaniec za Zmarłych wypominanych w naszym Kościele i spoczywających na 

naszym cmentarzu parafialnym i UDAMY SIĘ W PROCESJI NA CMENTARZ PARAFIALNY, gdzie przy 

czterech stacjach odmówimy przypisane modlitwy:  

 Za zmarłych Kapłanów i byłych Proboszczów 

 Za zmarłych Rodziców 

 Za zmarłych Krewnych, Przyjaciół i Wychowawców  

 Za Poległych i Ofiary Wojen 

 Za Wszystkich Wiernych Zmarłych.  

 2 listopada tj. we wtorek  przypada WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH, 

czyli  DZIEŃ ZADUSZNY, w sposób szczególny pamiętamy i modlimy się za zmarłych przebywających i 

pokutujących w czyśćcu. Ofiarujmy im obecność na Eucharystii, dar modlitwy, jałmużnę, odpusty i 

modlitwę Kościoła, czyli wypominki, by jak najrychlej mogli cieszyć się radością nieba. W tym dniu w 

naszym Kościele Msze Święte będą przed południem tak jak w niedzielę, czyli o godz. 7.00; 8.15 

GŁOBIKÓWKA, 9.30 i suma o godz. 11.00  natomiast po południu w DZIEŃ ZADUSZNY 

Msza Święta o godz. 17.00, a pół godziny wcześniej  o godz. 16.30 WYPOMINKI LISTOPADOWE. 

Przypominam : ZASADY DOTYCZĄCE ZYSKIWANIA ODPUSTÓW ZA ZMARŁYCH: Odpusty 

podczas tzw. Oktawy Wszystkich Świętych: Codziennie od 1-8 XI za pobożne nawiedzenie cmentarza i 

odmówienie tam jakiejkolwiek modlitwy za zmarłych. W Dzień Zaduszny (od południa 1 XI do północy 2 
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XI) za pobożne nawiedzenie kościoła odmówienie tam modlitwy Ojcze nasz i Wierzę. Trzeba spełnić także 

zwyczajne warunki zyskania odpustu. Stan Łaski Uświęcającej i Komunia św. Modlitwa w intencjach Ojca 

świętego; Odmówienie jakiejkolwiek modlitwy za zmarłego 
 Szczególnym wyrazem naszej pamięci o zmarłych są wypominki: roczne i listopadowe. Przez cały listopad 

zapraszam do Kościoła pół godziny przed Mszą wieczorna na wypominki listopadowe połączone z 

modlitwą różańcową w Głobikówce o godz. 15.00.  

 Przy tej okazji pragnę podziękować Panu Sołtysowi Bogdanowi STANEK , który pilnuje i regularnie 

wywozi śmieci w kontenerach na naszym cmentarzu. Zgodnie z ustaleniami na ostatniej Radzie Parafialnej 

zgłaszamy w Kancelarii Parafialnej  zamiar wykonania nowego nagrobka, przy tej okazji składamy ofiarę 

na utrzymanie czystości cmentarza 200 zł. Nagrobek wykonuje wybrana przez zainteresowanych Firma, 

natomiast kopanie dołka pod piwniczkę należy do Grabarza Pana Marcina KOPEĆ. 

 W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny zgodnie z prośbą Ks. Rektora zbierane będą u 

ofiary do puszek na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zbiórka ta będzie przy 

kościele po Mszach Świętych we Wszystkich Świętych, a w Dzień Zaduszny na tacę. Jest to jałmużna, którą 

możemy ofiarować za zmarłych.  

 W tym tygodniu przypada I PIĄTEK MIESIĄCA LISTOPADA. Msza wotywna o NSPJ o godz. 6.30 rano i o 

godz. 17.00 wieczorem. Okazja do spowiedzi pół godziny przed wszystkimi Mszami w ciągu tygodnia a w I 

Piątek od godziny 16.00. Jest to DZIEŃ MISYJNY w parafii.  Składamy ofiary na misje. 

 W I Sobotę Miesiąca zmiana tajemnic Różańcowych. Zapraszam członków Żywego Różańca do modlitwy za 

zmarłych w ramach wypominek listopadowych na godz. 16.30.  

 Od 1 listopada rozpoczniemy Msze Gregoriańskie, które powstały z intencji pogrzebowych za Śp. Teresę 

Kuczek i Śp. Emile Dziurdzik. Grafiki intencji do odebrania w zakrystii.  

 Ogłoszenie Sołtysa Pana Jerzego Kmiecika: W przyszłą niedzielę 7 listopada w Kościele w Gorzejowej Msza 

Święta w intencji mieszkańców Głobikówki. 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach-Bogusz, organizuje III Kwestę na rzecz odnowy zabytkowych 

pomników-nagrobków na cmentarzu parafialnym w Siedliskach-Bogusz. W tym roku zbieramy na odnowę 

kompletnie zniszczonego nagrobka Amalii z Zięblic Boguszowej i Drogosławy Truszkowskiej. Kwesta 

odbędzie się 1 listopada w godzinach 7-16. Wspólnie ze strażakami kwestować będą samorządowcy, sołtysi, 

dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież szkolna, Rada Parafialna oraz gospodynie z KGW Siedliskach-Bogusz.  
 Dnia 9 listopada (WTOREK) od godz. 8.30 w CENTRUM MEDYCZNYM S-MED. W Brzostku, ul. 

Mysłowskiego 5B odbędzie się KOMPLEKSOWE BADANIE WZROKU wraz z możliwością zakupu 

okularów. Szczegółowe informacje w salonie Optycznym.  

 Regionalny Portal Rolniczy Strefa AGRO organizuje PLEBISCYT NA SOŁTYSA ROKU. Do plebiscytu 

władze gminy zgłosiły Sołtysa Siedlisk Pana Bogdana Stanka. To jest także wyróżnienie dla wszystkich 

mieszkańców, stąd prośba by oddać głos. Na stronie parafialnej umieściłem link by łatwiej to zrobić. A 

Panu Sołtysowi życzymy, by został Sołtysem roku, bo Sołtysem parafii już jest. 
  Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę bardzo solidnie 

troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach - Bogusz, a dziękuję Pani 

Helenie Zdziarskiej, Annie Zdziarskiej, Kazimierze Zielińskiej, 

Stanisławowi Nowak, Ryszardowi Jędrzejczyk, Kazimierze Zdziarskiej 

oraz ofiarę 120 zł na potrzeby naszego Kościoła. Dziękuję także Panu 

Józefowi Czech za podarowane chryzantemy do ołtarzy; oraz Pani Joannie 

Kaczmarczyk za podarowane chryzantemy do dekoracji przy banerze. 

Niech Patronka Parafii wszystkim tym osobom, które się angażowały w 

minionym tygodniu wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego 

zdrowia.  

 

  

 


