23 maja 2021 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Wprowadzenie do Mszy Świętej: W dniu dzisiejszym świętujemy
zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy.
Wtedy Kościół objawił się światu. To wydarzenie dokonało w
Apostołach cudownej przemiany. W jednej chwili zmieniają się w
odważnych głosicieli Ewangelii Chrystusa. Głoszą ją nie tylko
słowem, ale świadectwem życia. Dla nas dniem Zstąpienia Ducha
Świętego był dzień, w którym przyjęliśmy sakrament
bierzmowania. Prośmy zatem aby Duch Święty odnowił w nas
wszystkie łaski i dary tego sakramentu, byśmy swoją wiarę mężnie
wyznawali i postępowali według jej zasad.
Ogłoszenia duszpasterskie: Msze Święte dzisiaj w naszym Kościele będą: 7.00; 11.00 - GŁOBIKÓWKA
SUMA ODPUSTOWA KU CZCI NMP WSPOMOZYCIELKI WIERNYCH; 9.30; suma o godz. 11.00 po
południu Msza o godz. 13.00 oraz o godz. 15.00 Piętnaście minut przed każdą Mszą wypominki za zmarłych z
naszych rodzin.
 NABOŻEŃSTWA MAJOWE w dni powszednie o godz. 18.00. W dalszym ciągu zapraszam wszystkich
parafian, a zwłaszcza dzieci i młodzież szkolną. W Głobikówce nabożeństwa majowe o 16.30.
 JUTRO ŚWIĘTO MATKI KOŚCIOŁA. Do niedawna było to święto obowiązkowe. Tym bardziej
powinniśmy świętować, bo naszej parafii patronuje Matka Boża w tajemnicy swojego narodzenia, to dla
nas jakby taki wewnętrzny odpust. Msze Święte w naszym Kościele według porządku świątecznego.
Przed południem tak jak w niedzielę o godz. 7.00 i 9.30 i suma 11.00, a po południu Msza Święta o
godz. 18.00. Nie będzie Mszy tylko o 13.00!!! nabożeństwo majowe jutro 15 minut przed 18.00. W
Głobikówce Msza w Święto Matki Kościoła tak jak w niedzielę o godz. 8.15
 Przyszła Niedziela to Uroczystość Trójcy Świętej i zakończenie czasu Komunii Wielkanocnej.
 Już dzisiaj ogłaszam, że 3 CZERWCA W CZWARTEK UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. Msza
Święta z procesją do czterech ołtarzy o godz. 11.00. W Boże Ciało nie będzie Mszy o 13.00. Za każdy
ołtarz będzie odpowiedzialna inna miejscowość naszej parafii. I tak za I ołtarz na parkingu pod szkołą
mieszkańcy Głobikówki, Kamionek i Huty; za II ołtarz pod Remizą OSP mieszkańcy Siedlisk; za III
ołtarz przy Kaplicy na Cmentarzu mieszkańcy Smarżowej, i za IV ołtarz przy krzyżu misyjnym
mieszkańcy Bączałki i Grudnej Dolnej. Ołtarze zostały tak dobrane bo są one związane z intencjami w
których będziemy się przy nich modlić i przyjmować błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Prośba, aby wszystkie rodziny zaangażowały się w to przygotowanie. Ja już zakupiłem banery do
każdego ołtarza z hasłem, trzeba się po nie zgłosić; wystarczy tylko przygotować jakiś stelarz pod ten
baner, stolik, świece, natomiast kwiaty mogą być z ogródków domowych, oraz brzozy dla kontrastu i
dekoracji. Chciałbym zamówić na przyszły rok już całe ołtarze, które tylko się skręca, rozkłada banery i
przechowuje w specjalnych torbach, wtedy przygotowanie Bożego Ciała było by bardzo proste. Już
dzisiaj proszę, aby przygotować figury, feretrony i baldachim na Boże Ciało. Mam głosy, że trudno
znaleźć cztery pobożne osoby do niesienia np. Figury Serca Jezusa. Niech dla nas motywacją będzie to, że
poprzez to zaangażowanie my pokazujemy jaką mamy wiarę w obecność Jezusa w Eucharystii.
 Dnia 1 czerwca tj. wtorek od godz. 8.30 w CENTRUM MEDYCZNYM S-MED w Brzostku odbędzie się
KOMPLEKSOWE BADANIE WZROKU wraz z możliwością zakupu okularów. Szczegółowe informacje
a Salonie Optycznym w Brzostku.
 W dniu 26 maja 2021 o godz. 8.00 w Ośrodku Zdrowia w Brzostku przy ul. Mysłowskiego 7 odbędą się
badania USG DOPPLER przepływów szyjnych i kończyn dolnych: tętniczych żylnych, USG tarczycy,
USG nerek, USG stawów oraz Echo serca. Badania są odpłatne. Cena jednego badania – 55 zł. Szczegóły
w przychodni.

 Serdecznie Bóg zapłać tym, którzy w sobotę solidnie troszczyli się o czystość Kościoła w Siedliskach Bogusz, a dziękuję Pani Bożena Kudłacz, Jakub Kudłacz syn, Maria Nowicka, Danuta Czarnecka,
Agnieszka Czarnecka, Kazimiera Kmiecik oraz ofiarę 100 zł na dekoracje w kościele. Niech Patronka
Parafii wyprasza Boże błogosławieństwo i łaskę dobrego zdrowia.
Dziękuję tym, którzy troszczyli się czystość Kościoła w Głobikówce i
przygotowali Kościół i otoczenie do odpustu Pani Zofii Misielak, Marii
Pasek, Agnieszce Sobczyk i Marcie Pietrzyckiej. Dziękuję Rodzicom
Dzieci Pierwszokomunijnych, za pościąganie dekoracji I - komunijnych.
 Dziękuję Strażakom z OSP za wczorajszą dezynfekcję Kościoła w
Siedliskach i Głobikówce. Niech Patronka Parafii wyprasza Boże
błogosławieństwo, łaskę dobrego zdrowia i ma zawsze w swojej opiece.

